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LEI Nº. 1999 (HUM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE) DE 20 (VINTE) DE 
MARÇO DE 2017 (DOIS MIL E DEZESSETE).  
                                        
                                                                           Projeto de Lei nº 05/2017 do Executivo 
                                                                 Autoria do Prefeito Municipal Ayres Scorsatto 
  
“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO REAL DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE JUQUITIBA POR TEMPO DETERMINADO” 
 
 
AYRES SCORSATTO, Prefeito Municipal de Juquitiba, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, faz saber que à Câmara Municipal aprovou e ele promulga 
a seguinte Lei: 
 
Artigo 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a Concessão de 
Direito Real de Uso de imóvel de propriedade do Município, localizado na rua Yone 
Zaki, Bairro das Palmeiras, zona urbana, Município de Juquitiba, Comarca de 
Itapecerica da Serra, devidamente registrado no cartório de imóveis desta Comarca 
sob o n 37.916, com área de 3746,01 m², pelo período de 25 (vinte e cinco) anos, 
contados da celebração do Termo a ser firmado com o Concessionário. 
 
Parágrafo único- O presente Termo de Concessão de Direito Real de Uso do imóvel 
será renovado por igual período, caso haja interesse por parte da municipalidade. 
 
Artigo 2º- O imóvel é de interesse público e social e atualmente encontra-se 
desocupada e sem utilização, não havendo nenhum projeto de uso pela 
municipalidade. 
 
Artigo 3º- Fica autorizada a Concessão de Direito Real de Uso do imóvel constante 
do artigo 1º desta Lei, para a Cooperativa dos Produtores Rurais de Juquitiba e 
Região, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.363.315/0001-17. 
 
Artigo 4º- O tempo de uso estabelecido no artigo 1º desta Lei será por prazo 
determinado, e enquanto perdurar a existência da Cooperativa dos Produtores Rurais 
de Juquitiba e Região e fins estabelecidos em seu estatuto, nesse período.   
 
Parágrafo único- O presente Termo poderá ser revogado caso não sejam cumpridas 
e respeitadas às exigências estabelecidas na presente Lei. 
 
Artigo 5º- A contrapartida exigida pela presente Lei será a fomentação da agricultura 
municipal, geração de empregos no agronegócio e agricultura familiar na cidade de 
Juquitiba, com exposição de produtos da agricultura municipal para venda em feiras e 
entrepostos da região, bem como a destinação de 5% (cinco por cento) do lucro 
liquido mensal à Prefeitura Municipal de Juquitiba.  
 
Parágrafo único - A contrapartida a que se refere o artigo 5º desta Lei deverá ser 
regulamentada através de Decreto.  
 
Artigo 6º- A Cooperativa dos Produtores Rurais de Juquitiba e Região se compromete 
a cuidar, zelar, manter limpo e organizado o espaço cedido pelo Município, 
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realizando benfeitorias necessárias, sendo que as necessárias permanecerão e 
incorporarão ao patrimônio municipal, e as não necessárias, precederão de 
autorização municipal para construção ou implementação. 
 
Parágrafo único- Para execução de construções necessárias deverão ser precedidas 
de projetos e autorização do setor competente do Poder Público, respeitando a 
legislação, Municipal, Estadual e Federal. 
 
Artigo 7º- Os gastos para atender a presente Lei correrão por conta da Cooperativa 
dos Produtores Rurais de Juquitiba e Região, sem qualquer ônus da municipalidade, 
incluindo abastecimento de água e coleta de esgoto, energia elétrica, telefone e 
outros que guarnecerem as atividades do local. 
 
Artigo 8º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a 
Lei Municipal de nº 1.953/2015. 
 
 

Prefeitura Municipal de Juquitiba, 20 de Março de 2017 
 
 
 
 
 
 
 

AYRES SCORSATTO 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 

KENNEDY FERREIRA MENDES 
Chefe de Gabinete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta Lei será publicada por afixação no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, na 
data supra. Registre-se e Cumpra-se. 
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