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LEI Nº 4.690 DE 22 DE MARÇO DE 2016 
 

AUTORIZA o Poder Executivo Municipal 
a ceder através de permissão de uso 
oneroso, uma área de terra situada na 
Av. Dr. Waldomiro Graeff, quadra 27, 
lote 315 ............................................ 

 
 TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE 
NÃO-ME-TOQUE/RS. 
 
 FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei. 
 
         Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder através de permissão 
de uso oneroso, a título precário, à ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE NÃO-ME-
TOQUE, uma área de terra de 203,32 m² (duzentos e três metros e trinta e dois 
decímetros), de propriedade do Município de Não-Me-Toque, dentro de um todo maior, 
sem benfeitorias, matrícula sob n.º 10.202, situada na Quadra 27, Lote 315, na Avenida 
Dr. Waldomiro Greff, nesta cidade, conforme certidão atualizada do Registro de Imóveis 
da Comarca de Não-Me-Toque, anexa  a esta Lei. 
 
 Art. 2º. O permissionário fica autorizado a construir um prédio de alvenaria na 
área descrita no art. 1º desta Lei, destinado exclusivamente para o funcionamento da 
Feira do Produtor deste Município, cuja construção deverá obedecer o projeto de 
engenharia, cuja obra deverá ser concluída no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
meses a contar da assinatura do Termo de Permissão Onerosa de Uso, sob pena de 
cancelamento da permissão de uso. 
 
 Parágrafo único. Para a construção do prédio de alvenaria autorizado neste 
artigo, fica o permissionário autorizado a utilizar recursos provenientes do Estado do Rio 
Grande do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo - SDR, 
ou com recursos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos 
Estabelecimentos Rurais – FEAPER, ou ainda, contrair financiamento em instituições 
financeiras. 
 
 Art. 3º.  Após a conclusão da obra, cujo prazo máximo de execução está previsto 
no caput do art. 2º, o permissionário fica obrigado a repassar mensalmente ao Município 
a título de uso da área pública, o valor referente a 70 (setenta) URM – Unidade de 
Referência Municipal, pelo prazo em que o Termo de Permissão de Uso estiver em 
vigência. 
 
 Art. 4º. A vigência da permissão de uso autorizada pela presente Lei será de 10 
(dez) anos, podendo ser prorrogada, de acordo com o interesse público, por períodos 
iguais e sucessivos.  
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Art. 5º. Se, por qualquer motivo, a permissão de uso não atender mais o 
interesse público, a Administração Pública Municipal poderá cancelar a permissão de uso 
do imóvel descrito no art. 1º desta Lei, sendo que os investimentos realizados no terreno 
poderão ser indenizados pelo Poder Público Municipal, mediante prévia avaliação e 
autorização legislativa. 
 
         Art. 6º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
         GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE - RS, EM 22 
DE MARÇO DE 2016. 
 
 
 

     TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER 
                         Prefeita Municipal  

 
 

ANDRESSA BAGESTON BRASIL 
Procuradora Jurídica  
OAB/RS  83.514 
 
 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS 
Secretária de Administração e Planejamento 
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CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO ONEROSA 
 
1 – DAS PARTES: 

 
1.1 - PERMITENTE: MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE - RS, pessoa jurídica de direito público, 
com sede na Av. Alto Jacuí, 840, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 87.613.519/0001-23, 
neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. Teodora Berta Souilljee Lütkemeyer, 
brasileira, casada, professora, inscrita no CPF sob o nº 397.659.380-04, RG nº 3013371087 – 
SSP/RS, domiciliado na Rua Liberato Salzano, n.º 535, nesta cidade de Não-Me-Toque – RS; 
 
1.2 - PERMISSIONÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE NÃO-ME-TOQUE, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.433.352/0001-07, com sede na 
Avenida Guilherme Augustin, 94, neste Município de Não-Me-Toque – RS, representado neste ato 
pela Vice-Presidente Sra. Solange Auler Bini, CPF 660.544.270-91, RG 1064641515 - SSP/RS, 
residente e domiciliado neste Município de Não-Me-Toque – RS; 
 
O presente Contrato de Permissão de Uso Oneroso, de natureza unilateral, discricionário e 
precário, tem por objeto a permissão de uso onerosa, ao PERMISSIONÁRIO, do bem público 
descrito na Cláusula Segunda deste Contrato, autorizado através da Lei Municipal nº 4.690, de 22 
de março de 2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
2 – DA DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:  
 
2.1 - O MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE, a justo título, é legítimo proprietário de uma parte 
de terras na zona urbana com área de 203,32 m² (duzentos e três metros e trinta e dois 
decímetros), situada na Quadra 27, Lote 315, na Avenida Dr. Waldomiro Greff, neste Município de 
Não-Me-Toque, conforme matrícula nº 10.202, registrada no Registro de Imóveis da Comarca de 
Não-Me-Toque - RS. 
 
3 – DO USO DO IMÓVEL: 
 
3.1 – Pelo presente Contrato de Permissão de Uso Onerosa, o PERMITENTE cede ao 
PERMSSIONÁRIO o imóvel descrito na Cláusula 2.1, que poderá ser utilizador única e 
exclusivamente para as instalações da ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE NÃO-ME-TOQUE. 
 
3.2 - A vigência do presente Contrato de Permissão de Uso Onerosa será pelo prazo de 10 (dez) 
anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. 
 
4 – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES: 
 
4.1 - O presente Contrato de Permissão de Uso Onerosa rege-se pelas normas de Direito 
Administrativo, reveste-se de natureza unilateral, discricionária e precária, ficando ao Município 
resguardado em seu direito de proceder a alteração de cláusulas regulamentares do presente 
ajuste e até mesmo a sua rescisão, a qualquer tempo, mediante simples notificação da 
Administração Municipal. 
4.2 – O presente Contrato é intransferível e o PERMISSIONÁRIO se obriga a não alugar, ceder, 
emprestar, ou de qualquer forma transferir a terceiros os direitos constantes no presente 
Contrato, sob pena de rescisão imediata e irrevogável do mesmo, obrigando-se a utilizar o imóvel 
unicamente e exclusivamente para o funcionamento da Feira do Produtor. 

http://www.naometoquers.com.br/


 

Av. Alto Jacuí, 840 – Fone/Fax: (54) 3332-2600 – CEP 99470-000 – NÂO-ME-TOQUE – RS – www.naometoquers.com.br 
 

4 

 
4.3 – Se, por qualquer motivo, a permissão de uso não atender mais o interesse público, a 
Administração Pública Municipal poderá cancelar a permissão de uso do imóvel descrito na 
cláusula 2.1 deste Termo, sendo que os investimentos realizados no terreno serão revertidos ao 
Município. 
 
4.4 - O PERMITENTE reserva-se, a qualquer tempo e independente de comunicação prévia, o 
direito de vistoriar e fiscalizar o bem, objeto do presente contrato, visando sempre certificar-se 
sobre o fiel cumprimento das condições de uso do imóvel ora cedido, através de Comodato. 
 
4.5. O PERMISSIONÁRIO fica autorizado a construir um prédio de alvenaria na área descrita na 
cláusula 2.1 deste Termo, destinado exclusivamente para o funcionamento da Feira do Produtor 
deste Município, cuja construção deverá obedecer o projeto de engenharia, cuja obra deverá ser 
concluída no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da assinatura do presente 
Termo de Permissão Onerosa de Uso, sob pena de cancelamento da permissão de uso. 
 
4.6. Após a conclusão da obra, cujo prazo máximo de execução está previsto na cláusula 4.5, o 
permissionário fica obrigado a repassar mensalmente ao Município a título de uso da área pública, 
o valor referente a 70 (setenta) URM – Unidade de Referência Municipal, pelo prazo em que o 
Termo de Permissão de Uso estiver em vigência. 
 

E para que produza seus devidos efeitos, o presente Contrato de Permissão de Uso 
Onerosa é assinado em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, 
para que produza seus efeitos legais. 

 
             NÃO-ME-TOQUE - RS, EM 22 DE MARÇO DE 2016. 

 
 
 

TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER 
Prefeita Municipal 

PERMITENTE 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE NÃO-ME-TOQUE 
PERMISSIONÁRIO 

EXAMINADO E APROVADO 
 
LUIZ PAULO MORAIS MALAQUIAS 
Assessor Jurídico 
OAB/RS 17.684    
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
_______________________________  
 
____________________________ 
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