
PROJETO DE LEI Nº  025/2017 
AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL 

 
 

“Dispõe sobre a revogação da concessão autorizada pela 
Lei Municipal nº 4.950, de 22 de dezembro de 2.015 e dá outras 
providências.” 

 
 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a revogar a concessão onerosa de 
direito real de uso, do imóvel abaixo identificado, prevista na Lei Municipal nº 4.950, 
de 22 de dezembro de 2.015,  em favor do Auto Posto 15 de Novembro de Matão, 
inscrita no CNPJ sob o nº 02.585.098/0001-11.  

 
“Uma área de terra de forma retangular, situada na Avenida Trolesi (canteiro 

central), com área de 2.100,00 m² (dois mil e cem metros quadrados), com a 
seguinte descrição: mede de frente 70,00 m. (setenta metros), confrontando com a 
pista direita da referida Avenida, ponto inicial localizado a 18,00 m. (dezoito metros) 
do lado direito do alinhamento predial da Avenida Francisco Mastropietro, do lado 
direito para quem olha de frente para o imóvel mede 30,00 m. (trinta metros), onde 
confronta com o canteiro central (futura rotatória junto a Avenida Francisco 
Mastropietro) e finalmente no fundo mede 70,00 m. (setenta metros), onde confronta 
com a pista esquerda da Av. Trolesi (pista a ser implantada).”  

 
Art. 2º – Fica o Poder Público Municipal autorizado a promover a rescisão do 

Instrumento Público Administrativo de Concessão Onerosa de Direito Real de Uso de 
bem público celebrado com o Auto Posto 15 de Novembro de Matão, inscrita no 
CNPJ sob o nº 02.585.098/0001-11, em 11 de agosto de 2.016, com o intuito de 
retornar ao patrimônio do Município de Matão, o imóvel descrito no artigo anterior. 

 
Art. 3º –  Esta Lei entrará em vigor na  data da sua publicação,  revogadas  

as  disposições  em  contrário, em especial a Lei Municipal nº 4.950, de 22 de 
dezembro de 2.015. 

 
 

Palácio da Independência, aos ............ 
 
 
 
 

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
 
 

 



Ofício nº 0170/2017 
 

Matão,  14 de março de 2.017. 
 
Exmo Sr. 
VALTER LUIZ TREVIZANELI  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Matão 
Nesta 
 
Senhor Presidente. 
 
 

Anexo ao presente, estamos encaminhando a esse Egrégio Legislativo, 
para a devida apreciação dos Senhores Vereadores, projeto de lei de autoria deste 
Executivo que revoga a concessão onerosa de direito real de uso de imóvel público 
autorizada pela Lei Municipal nº 4.950/2015 e dá outras providências. 

 
Cumpre esclarecer, Nobres Edis, que esta municipalidade recebeu ofício 

do Ministério Público local, recomendando rescisão do Instrumento Público Administrativo 
de concessão onerosa de direito real de uso de imóvel público municipal, celebrado entre 
o Município de Matão e o Auto Posto 15 de Novembro Matão Ltda. 

 
Após submeter a recomendação à análise jurídica e administrativa por 

parte da Secretaria de Negócios Jurídicos, foi sugerido pelo corpo jurídico, que para 
atender a solicitação do representante do MP,  faz-se necessário a revogação da Lei 
Municipal que autorizou o Município a outorgar Concessão Onerosa de Direito Real de 
Uso de imóvel público, para utilização comercial, visando a instalação de Posto Ecológico 
de Comercialização de Combustíveis, em favor da sociedade empresária Auto Posto 15 
de Novembro de Matão, inscrita no CNPJ sob o nº 02.585.098/0001-11.  

 
Desta forma, encaminhamos o presente projeto, com o propósito de ser 

discutida e examinada a questão por esta Casa de Leis, ficando na expectativa de contar 
com a vossa honrosa aprovação.  

 
Em razão da importância da matéria, solicitamos que sua tramitação se 

faça em regime de urgência, nos termos do § 1º do artigo 56 da Lei Orgânica do 
Município de Matão. 

 
Sendo só o que se nos oferece para o momento, prevalecemo-nos do 

feliz ensejo para consignar a Vossa Excelência e dignos pares, nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideração.  

 
Atenciosamente.  
 
 
JOSÉ EDINARDO ESQUETINI 
       Prefeito Municipal 


