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LEI N
o
 1204/2017 

 

 

 

 

 

      

  
           

      A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                              

DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e nos 

termos que assegura o artigo 21 e parágrafos da Lei Orgânica Municipal, aprovou e eu, Prefeito 

Municipal sanciono a seguinte Lei. 
                 
 

      Art.1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

realizar a concessão de uso de espaço público na Praia Artificial Municipal de Cruzeiro do Iguaçu-

PR à empresa THAIS DE OLIVEIRA GUEDES 07128262970, Pessoa Jurídica cadastrada no CNPJ 

nº 28.982.271/0001-09, com sede na Rua Niteroi, s/n, comunidade de Foz do Chopim, Município de 

Cruzeiro do Iguaçu-PR, a qual realizará passeios aquaviários turísticos na extensão do Lago de Salto 

Caxias.   

Parágrafo Único: A presente utilização do uso de espaço 

público no âmbito da PRAINHA ARTIFICIAL DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, ao 

que se refere obedecerá ao disposto nesta Lei Ordinária, respeitada as disposições contidas na Lei 

Orgânica do Município, e em especial as legislações ambientais e da Marinha do Brasil. 

      Art.2° - A empresa Thais de Oliveira Guedes 07128262970 

poderá fazer uso de uma área de 108,60 m² (cento e oito metros quadrados e sessenta centésimas de 

metro quadrado) na área do Lote Rural 36-R-1 da Gleba n° 47-FB, com área de 53.902,77m² - 

Prainha Artificial - constante da Matricula AV-4-M. 22.739 do Registro de Imóvel da Comarca de 

Dois Vizinhos, por doação da Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL, conforme 

dispõe a Lei Municipal 490 de 13 de fevereiro de 2007, para edificação de sua sede, conforme dispõe 

o mapa de localização da área supracitada, o qual é parte integrante desta lei. 

 § 1º - Ao término da vigência desta lei, as edificações e 

melhorias edificadas na área constante no “caput” serão incorporadas ao patrimônio público 

municipal, independentemente de qualquer indenização. 

 § 2º - A localização da sede da empresa Thais de Oliveira 

Guedes 07128262970, ora cedidos por esta Lei, se encontra delimitado pelo mapa em anexo, sendo 

que para a utilização de toda área prevista no “caput”, deverá necessariamente ter apresentação de 

projetos, com a prévia aprovação do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de 

Cruzeiro do Iguaçu-PR. 

      Art.3° - Como contrapartida, a empresa concessionária, 

durante a temporada de verão, deverá manter, no mínimo, 03 empregos diretos no município com 

carteira assinada obedecendo às regras do Ministério do Trabalho e Emprego, preferencialmente 

dentre os habitantes do município.  

SÚMULA:              Autoriza o Poder Executivo Municipal realizar a 

concessão de uso de espaço público na Praia 

Artificial Municipal, e dá outras providências.  
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     § 1º - No período não condizente a temporada de verão, a 

empresa concessionária, também a título de contrapartida, deverá manter, no mínimo, 01  emprego 

direto, conforme disposto no “caput”. 

     § 2º - A empresa cessionária deverá apresentar as certidões 

negativas no ato da assinatura dos termos de concessão, bem como preservar a sua manutenção nos 

anos vindouros. 

      Art.4° - A concessão de que trata esta Lei, terá prazo de 

duração de 10 anos a contar da data de sua publicação, podendo ser prorrogada pelo mesmo período, 

conforme interesse público, sendo que ao termino da cessão, o município em hipótese alguma 

indenizará as benfeitorias existentes sobre a área cedida. 

Art.5° - O objeto de exploração pela concessionária se limitará 

a serviços de transportes aquaviários para passeios turísticos na extensão do Lago de Salto Caxias, 

sendo que o transporte e a segurança dos passageiros e/ou tripulantes é de inteira responsabilidade da 

cessionária, ficando o município isento de qualquer responsabilidade civil e criminal. 

     Art.6° - Durante a exploração do seu ramo de atividade, a 

empresa cessionária deverá respeitar todas as normas e legislações ambientais e da Marinha do 

Brasil, respeitando prioritariamente a segurança dos passageiros e/ou tripulantes. 

 Art.7º - Para efeitos desta Lei, será considerado como período 

de temporada de verão os meses compreendidos entre outubro de um ano a março do ano seguinte. 

 

Art.8º - As demais especificações e obrigações da presente 

cessão serão geridas pelo Termo de Cessão de Uso. 

     Art.9º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - 

Estado do Paraná, aos treze dias do mês de dezembro do ano 

de dois mil e dezessete. 

 

 

 

 

DILMAR TÚRMINA 

                                                                                                         PREFEITO  

 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

 

SANDRO PAULO BORTONCELLO  

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 
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