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LEI No 1438/2022 
 

 

 

 

 
       
      

  
                                                                             

     
       A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

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

inciso XV do art. 9º e 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 

outorgar a terceiro, permissão de uso de espaço público para fixação de equipamentos de publicidade 

com relógio e termômetro digital em vias e logradouros públicos do Município de Cruzeiro do Iguaçu. 
 

       

      Art. 2º - As permissões de uso de espaço público, cuja outorga 

ora se autoriza, tem como objeto a instalação de relógio e termômetro digital com espaço publicitário 

nos seguintes locais do município: 

a) Na rotatória da Avenida 26 de Abril com a Rua Nossa 

Senhora de Fátima.  

b) Na rotatória da Avenida 26 de Abril com a Rua Atanásio 

Pires. 

c) Na rotatória da Avenida 26 de Abril com a Rua das 

Palmeiras. 

      § 1º - Poderá ainda ser instalado em outros locais, desde que 

previamente aprovado pelo setor de engenharia do Município de Cruzeiro do Iguaçu. 

 

§ 2º - A permissionária deverá proceder à fixação dos 

equipamentos, independente da exploração comercial de publicidade com sua marca de acordo com a 

orientação da administração municipal.  
 

      Art. 3º - A permissão de uso de espaço público será outorgada 

pelo prazo de 10 (dez) anos, podendo ser renovada, por igual período, mediante autorização legislativa. 
 

      Art. 4º - Todos os custos da implantação e manutenção dos 

equipamentos, serão de responsabilidade da permissionária, bem como taxas, impostos e encargos que 

incidirem sobre a exploração de serviço. 
 

      Art. 5º - Finda a permissão de uso de espaço público, os 

materiais e equipamentos implantados pela permissionária passarão ao patrimônio público municipal, 

independentemente de qualquer indenização. 

 
 

SÚMULA:              Dispõe sobre a permissão de uso de espaço público 

para a instalação de equipamentos de publicidade 

com relógio e termômetro digital no Município de 

Cruzeiro do Iguaçu e, dá outras providências. 
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      Art. 6º - No caso de mais de uma empresa interessada no 

mesmo espaço, será dado a preferência para aquela que primeiro protocolar o pedido junto ao protocolo 

geral da Prefeitura Municipal. 

 

      Art. 7º - Poderá ser rescindida a permissão de uso de espaço 

público outorgada, sem que caiba qualquer direito à indenização à permissionária, quando constatado 

qualquer abuso, irregularidade ou inobservância das condições exigidas no regulamento da presente 

Lei. 

      Art. 8º -  O serviço de relógio e termômetro deverão ser mantidos 

24 (vinte e quatro) horas por dia, e o serviço de informações do letreiro eletrônico, poderá ser adaptado a 

critério da concessionária e da concedente. 

 

      Art. 9º - O Município não terá nenhuma responsabilidade, 

tampouco responderá solidariamente com a permissionária por qualquer litígio que haja nas relações 

comerciais dessa com terceiros por força dessa concessão. 

 

      § 1º - O Município não será responsável por quaisquer danos e, 

ou indenizações que eventualmente venham a ocorrer a terceiros, decorrentes de atos da permissionária, 

de seus representantes, empregados, prepostos ou de seus equipamentos.  

 

      § 2º - Caberá à permissionária, a responsabilidade pelos 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e demais resultantes da execução, da 

implantação e manutenção da concessão que trata a presente Lei. 

 

      Art. 10 - O poder Executivo Municipal poderá regulamentar a 

presente lei no que for necessário, a qualquer tempo. 

 

          Art. 11 – A presente Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - Estado 

do Paraná, aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte 

e dois. 

 

 

 

 

LEONIR ANTÔNIO GELHEN 

                                                              PREFEITO 

 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

 

GELCENOIR LEIRIAS DA SILVA  

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 
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