
LEI N.º 3.125/2019 
18 de junho de 2019 
(Mensagem 19/2019 do Poder Executivo) 

 

Ementa: “Autoriza o Chefe do Poder Executivo a 
outorgar Concessão de Direito Real de Uso de imóvel à 
empresa que específica, e dá outras providências.”  

A Câmara Municipal de Valença aprovou e o Prefeito sancionou a seguinte Lei.  

Art. 1º- Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar Concessão de Direito Real de Uso 
do imóvel abaixo discriminado, por meio do Termo de Concessão de Direito Real de Uso, à empresa SÃO 
FERNANDO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.939.927/0001-
08, com sede à Rua Vito Pentagna, nº. 173, Benfica, Valença-RJ, Cep: 27.6000-000, representada por Sérgio 
de Oliveira Duarte, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº. 22.561-4 CRE e CPF n. 749.851.837-
68, residente e domiciliado sito à Av. Professor Manoel de Abreu, nº. 559/1004, Bairro Tijuca, Rio de Janeiro-
RJ:  

Imóvel municipal, sito à Rodovia RJ 145 (Valença/Barra do Piraí), s/nº., compreendida pela área A1, com 
44.577,80 m2, desmembrada da maior porção do Distrito Industrial Fernando Pereira Graça, conforme consta 
da planta de situação aprovada pela Secretaria Municipal de Obras, registrado sob a matrícula nº. 9703, Livro 
2Z, no Cartório do Registro Geral de Imóveis.  

Art. 2°- O imóvel descrito no art. 1º desta Lei será utilizado pela concessionária com a finalidade única e 
exclusiva de instalação da empresa que explorará as atividades no segmento de alimentos, tais como: 
fabricação de alimentos e pós alimentícios; fabricação de temperos, especiarias, molhos e condimentos; 
fabricação e beneficiamento de cereais; fabricação de amido, farinha de mandioca, fécula de vegetais e 
derivados; fabricação de produtos para infusão (chá, mate , etc); fabricação de alimentos derivados do cacau 
e do chocolate; fabricação de refrescos, xaropes; fabricação de alimentos para animais e fabricação de outros 
produtos alimentícios não especificados anteriormente.  

Parágrafo único: A área mencionada no art. 1º desta Lei não poderá ser destinada para outros fins, que não 
sejam os propostos pela concessionária, definidos nesta Lei e constantes do Termo de Concessão de Direito 
Real de Uso.  

Art. 3º- A concessão de direito real de uso será pelo prazo de 20 (vinte) anos, podendo ser prorrogada por 
igual período, contados a partir da assinatura do Termo de Concessão de Direito Real de Uso, podendo, no 
entanto, ser denunciado, mediante comunicação por escrito, caso aquele imóvel não venha servir aos fins a 
que se destina.  

Art. 4º- A concessão de direito real de uso será extinta, se a empresa não cumprir com as condições 
previstas nesta Lei e no Termo de Concessão de Direito Real de Uso.  

 

 



Art. 5º - Todas as despesas decorrentes dos procedimentos legais para efetivação da presente concessão 
correrão por conta e responsabilidade da concessionária.  

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 
. 

 
 

Sala das Sessões, 18 de junho de 2019. 
 
 
 
Fábio Antônio Pires Jorge                                      Pedro Paulo Magalhães Graça   
     PRESIDENTE                                                                              VICE - PRESIDENTE                   
  
 
 
Rafael de Oliveira Tavares                                    Paulo Celso Alves pena 
 1º SECRETÁRIO                       2º SECRETÁRIO 
 
 
 
Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente Lei. Extraiam-se cópias para as 
devidas publicações. 

Gabinete do Prefeito, em ___/___/___ 

Luiz Fernando Furtado da Graça - Prefeito Municipal 
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