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LEI N
o
 1348/2020 

 

 

 

 

 
       

 

   

 

       A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRUZEIRO 

DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, Prefeito 

Municipal sanciono a seguinte Lei. 
 

 

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

instituir a Concessão de Uso, com encargos de uma área de terras de 900,00m
2
, encravada no Lote nº 

67 da Gleba n° 79-FB, constante da matrícula nº R-2-M – 21.466, de propriedade desta 

Municipalidade e um Barracão Industrial medindo aproximadamente 250m² (duzentos e cinquenta 

metros quadrados) sobre sapatas de concreto, estrutura pré-moldada em concreto, paredes de tijolos, 

cobertura telha fibrocimento 5.00mm, terças e esquadrias metálicas, em favor da empresa 

LAZOREK AGRONEGÓCIOS LTDA, inscrita junto ao MF/CNPJ nº 05.650.314/0001-53, 

localizada na Av. 26 de Abril nº 1041 - centro, na cidade de Cruzeiro do Iguaçu-PR, para a 

instalação de uma indústria para produção de produtos derivados do inox. 

     Parágrafo Único. A concessão objeto desta Lei dar-se-á com 

encargos, na forma e nas condições estabelecidas nesta Lei e no Termo de Concessão de Uso, 

aplicando-se no caso o disposto na Lei Municipal nº 379/2004, de incentivo a geração de emprego e 

renda e nas demais disposições legais aplicáveis à espécie. 

      Art. 2º- A Concessão de Uso de que trata a presente Lei, fica 

condicionado à utilização do bem concedido exclusivamente para os fins e objetivos previstos no 

artigo anterior, sob pena da reversão do imóvel, bem como a perca das edificações e/ou ampliações 

eventualmente realizadas sobre o imóvel. 

      Art. 3º - Nas dependências do barracão edificado, a 

CONCESSIONÁRIA poderá instalar os equipamentos e maquinários de sua propriedade e/ou 

locados, necessários para o desenvolvimento/execução da atividade especificada no artigo primeiro, 

bem como realizar as necessárias adequações. 

      Art. 4º - Fica a CONCESSIONÁRIA obrigada, durante o 

prazo de vigência da presente concessão, a manter sua capacidade produtiva, bem como a manter em 

seu quadro, no mínimo 04 (quatro) empregados, devidamente registrados e com os encargos sociais 

processados e recolhidos, além do que deverá ainda, zelar ou conservar o patrimônio, adimplir 

pontualmente as tarifas de energia elétrica e água consumidas em suas instalações e cumprir todas as 

determinações legais que lhe sejam pertinentes, de sobremaneira, as de natureza fiscal, tributária, 

administrativa, civil e ambiental. 

      Art. 5º - A Concessão de Uso, objeto desta Lei é estabelecida a 

título gratuito e com prazo de vigência de 10 (dez) anos, contados da publicação da presente Lei, 

renovável por igual período, a critério da oportunidade e conveniência do Executivo Municipal, e 

desde que, efetivamente cumprida a integralidade dos encargos definidos nesta Lei. 

SÚMULA:              Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir 

a Concessão de Uso, com encargos, de área 

terras e edificação a empresa LAZOREK 

AGRONEGÓCIOS LTDA, e dá outras 

providências. 
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     Parágrafo Único. Ao final do prazo fixado neste artigo e 

cumprido as exigências estabelecidas nesta Lei e no Termo de Concessão de Uso, a empresa 

beneficiária fica obrigada a edificar em terreno a ser indicado pelo Município, um barracão similar 

ao ora permitido, passando a empresa ser detentora do imóvel ora concedido comodatariamente. 

      Art. 6º - A Concessão de Direito Real de Uso será revogada e 

o bem será reintegrado à posse da Municipalidade, sem qualquer direito a retenção ou indenização, 

na hipótese da Concessionária deixar de exercer as atividades para as quais se propõe, em caso de 

inadimplemento total ou parcial das suas obrigações legais ou contratuais, e nas demais hipóteses 

previstas no instrumento de concessão ou na legislação pertinente, ressalvados os casos de caso 

fortuito ou força maior, devidamente demonstrados e aceitos pelo Poder Concedente. 

     Parágrafo Único. A rescisão e consequente, reintegração da 

posse do imóvel a Municipalidade, nas hipóteses de que trata este artigo será imediata e se dará 

mediante simples notificação extrajudicial, sendo que nos casos em que o Município tenha que se 

valer de medida judicial, para promover a rescisão da concessão e/ou retomada do bem, fica a 

Concessionária obrigada a ressarcir-lhe as custas e despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios, respectivos, sem prejuízo do ressarcimento dos demais danos verificados. 

     Art. 7º - A Concessão de Uso de que trata esta Lei, estará 

dispensado da realização de procedimento licitatório, com base no art. 2º e seguinte da Lei 

Municipal nº 379/2004 de Cruzeiro do Iguaçu, pois está caracterizado o relevante interesse público 

que é incentivo à geração de emprego e renda. 

                Art. 8º - A presente Lei entrará em vigor nesta data. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - 

Estado do Paraná, aos dezoito dias do mês de março do ano de 

dois mil e vinte. 

 

 

 

 

 

              DILMAR TÚRMINA 

                                                                                                                PREFEITO  

Registre-se e Publique-se. 

 

 

SANDRO PAULO BORTONCELLO  

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 
 


