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LEI No 1410/2021 
 

 

 

 

 
       

     
  

     A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

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

que assegura o Art. 21, § 3º da Lei Orgânica Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a 

seguinte Lei. 

 
 

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

conceder mediante concessão de Direito Real de Uso de Bens Móveis (Máquinas e Utensílios) à 

empresa RUDINEI COUSSEAU - EIRELI, Pessoa Jurídica cadastrada no CNPJ nº 

34.256.589/0001-05, com endereço na Rua Princesa Izabel – s/nº, na comunidade de Foz do 

Chopim, no município de Cruzeiro do Iguaçu-PR, nos termos que assegura a Lei Municipal nº 

379/2004 de 30/06/2004, as seguintes máquinas e/ou equipamentos: 

I – 02 Máquinas de Costura Reta C/Refilador Eletrônica Control Box 

e Painel embutido ao Cabeçote, Painel Toutc Screen com corte de linha automático, levantador de calcador 

automático , lubrificação automática; 

II – 08 Máquinas de Costura Reta Eletrônica  Painel Digital e Control 

Box acoplado ao Cabeçote com 3 Motores 5000 ppm 220v e Control Box acoplado ao Cabeçote 3 Motores; 

III – 02 Máquinas de Costura Reta 3 Agulhas Ponto Corrente Direct 

drive adaptada com kit de corte de linha e levantador de calcador automático. 

                                                              IV - 08 Máquinas de Costura Eletrônica Pespontadeira Alternada 

Desligamento Automático  Painel Touch Screen DE 7`` 3 Motores; 

                V – 02 Máquinas de Costura Fechadeira de Braço Eletrônica 3 

agulhas com motor direct drive; 

 

 VI – 02 Maquinas de Costura Overlok Eletrônica com Control Box e 

Painel Touch Screen de Controle acoplado ao cabeçote, 1 agulha 3 fios com corte de linhas automático; 

 VII -  01 Máquina de Costura 12 agulhas direct drive automática para 

pregar cós; 

                VIII – 02 Máquinas Costura  de Filigrana Automática com Flip Flop 

Aéreo Painel Touch Screen programada para J , ÁREA 220X100 velocidade 2700 ppm; 

 

  IX – 08 Maquinas de Costura Interlock  Eletrônica com Control Box 

e Painel Touch Screen de Controle acoplado ao cabeçote, 2 agulha 5 fios com corte de linhas automático; 

     X – 02 Máquinas de Costura Travete Eletrônica  Rolamentado com 

motor direct drive; 

SÚMULA:              Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal 

ceder mediante Concessão de Direito Real de 

Uso de Bens Móveis, e dá outras providências. 
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      XI – 01 Máquina de pregar Bolso - Unidade Automática para Pegar 

Bolso com Vincador Frio; 

 

      XII – 01 Unidade automática de pregar passante   - Cabeçote com 2 

agulhas e 2 lançadeiras - Painel LCD; 

 

      XIII – 04 Máquinas de tirar fio com controle de sucção. 

 

      XIV – 50 Cadeira giratória 

 

     Parágrafo Único: Para fins da presente concessão, a empresa 

constante no “caput” terá como atividade principal facção de peças do vestuário, exceto roupas 

intimas.  

Art. 2º -  A propriedade dos bens permanece com o Município 

de Cruzeiro do Iguaçu-PR, podendo a Concessionária apenas deles fazer uso. 

               Parágrafo Único - Qualquer cidadão é parte legítima para 

denunciar atos, atitudes ou uso inadequado dos bens, por parte da Concessionária. 

Art. 3º -  A concessionária compromete-se, durante a vigência 

da presente concessão: 

      a) Manter em perfeito estado de conservação, os bens públicos 

acima descritos, que constituem o direito real de uso; 

      b) – Gerar entre 20  empregos diretos empregos novos, 

considerando que já tem mais de 50 trabalhadores registrados podendo chegar a uma soma de 70 

empregos diretos, preferencialmente deste Município e manter durante toda a vigência da 

concessão, devidamente anotados em CTPS; 

      c) - Não mudar a finalidade, interromper, suspender ou ceder a 

qualquer titulo o uso dos bens ora entregue em comodatos; 

      d) - Permitir a concedente a realizar vistorias para avaliação 

do cumprimento das obrigações assumidas. 

Art. 4º -  O Município dá a Concessionária o Direito Real de 

Uso dos Bens antes referido pelo prazo de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado a critério das 

partes, observado o melhor interesse público.  

       Parágrafo Único: a concessão que trata esta Lei poderá ser 

revogada a qualquer tempo pelo Poder Executivo Municipal, com aviso prévio de 30 dias, caso sua 

finalidade esteja em desacordo com o constante no § Único do art. 1º ou ainda não esteja sendo 

atendida a quantidade mínima de empregos propostos no artigo anterior.  

Art. 5º -  As eventuais melhorias e novas edificações realizadas 

dentro dos bens e dos limites da área concedida deverão, necessariamente, ser aprovadas pelo 

departamento de engenharia municipal, sendo que as mesmas restaram incorporadas ao patrimônio 

público do município. 
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Parágrafo Segundo - Em caso de rescisão por iniciativa do 

Município, a Cessionária terá o direito à indenização das benfeitorias realizadas e devidamente 

autorizadas conforme “caput”. 

Art. 6º -  Outras condições para essa concessão serão 

estabelecidas no Contrato de Concessão a ser firmado com a empresa, após aprovação desta Lei. 

Art. 7º -  Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei 

entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu -  

Estado do Paraná, aos vinte e oito dias do mês de setembro do 

ano de dois mil e vinte e um. 

 

 

 

 

LEONIR ANTÔNIO GELHEN 

                                                              PREFEITO 

 

 

Registre-se e Publique-se. 

 
 

GELCENOIR LEIRIAS DA SILVA  

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 
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