
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Lei n.º 2.757 
De 17 de março de 2014. 

(Projeto de lei n.º 35 oriundo do Poder Executivo) 

 

 

“Autoriza o Poder Executivo a realizar 

alienação, mediante concessão de direito real 

de uso, de imóvel que específica pertencente 

ao Município, e dá outras providências.” 

    A Câmara Municipal de Valença RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 

alienar, pelo prazo máximo de 20 (vinte) anos, podendo ser renovado, 

mediante concessão de direito real de uso, o imóvel sito à Rua 27 de 

Novembro, esquina com a Rua João Dias nº. 1100 , bairro Aparecida, 

nesta cidade, contendo área total de 121.659,50 m2, de propriedade do 

Município de Valença, registrado no livro 2-AI matrícula nº. 13.355 do 

Registro Geral de Imóveis de Valença - RJ. 

 

§ 1º  - A concessão de que trata o caput deste artigo, tem por 

objetivo a implantação de indústrias e só para este fim será mantida. 

 

§ 2º - A referida concessão só poderá ser realizada mediante 

termo de compromisso, fixando cronograma de investimentos bem como 

o número de empregos a serem gerados, inclusive contando que o não 

cumprimento sem a devida justificativa, sujeitará a empresa a perda da 

área, bem como todas as melhorias e benfeitorias. 

 

§ 3º - A empresa concessionária terá de 02 (dois) anos, a partir da 

publicação desta Lei, para efetuar a conclusão das obras, implantar a  

 

 

 



 

 

 

 

 

instalação e colocar em pleno funcionamento o empreendimento 

produtivo. 

§ 4º - Como contrapartida a empresa beneficiada com a 

concessão de direito real de uso realizará a reforma total da sede do 

Centro Integrado de Educação especial (C.I.M.E.E) no Município de 

Valença. 

 

Art. 2º - A concessão de direito real de uso que trata esta Lei será 

extinta a qualquer tempo, e o imóvel revertido à Administração Pública 

concedente, se o concessionário ou seus sucessores não lhe derem o 

uso prometido, independentemente de indenizações por construção 

executada, material ou serviços aplicados. 

 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

                 Sala das Sessões em 17 de março de 2014. 
 
 
 

Salvador de Souza     Silvio Rogério Furtado da Graça 
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Genaro Eurico Rocha      Michelle Vieira Cabral da Silva 

  1º SECRETÁRIO           2ª  SECRETÁRIA 

 

 

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente Lei. Extraiam-se 

cópias para as devidas publicações. 

Gabinete do Prefeito, em ___/___/___ 
 
 

 

Álvaro Cabral da Silva 

    Prefeito Municipal 
 
 


