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LEI No 1463/2022 
 

     SÚMULA: Autoriza  o  Chefe  do  Poder  Executivo Municipal a 

              Proceder  a  Concessão  de  Direito  Real  de  Uso do 

                                                                                   Edifício   Público  de   propriedade   do  Município  a  

                                                                                   Empresa ANDRE TOLDO CARDOSO, e dá outras  

                         Providências. 

 

 

 

       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 e 53, da Lei Orgânica Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal 

sanciono a seguinte Lei. 

      

                                                          Art. 1o – Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder a 

CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO do Edifício Público o qual está construído no Lote de 

terras rural sob o n° 67 da Gleba n° 79-FB, patrimônio de Cruzeiro do Iguaçu, constante da 

Matrícula 21.466, o Barracão consta com 202m², a empresa ANDRE TOLDO CARDOSO 

08419224979, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no CNPJ 46.850.510/0001-59, 

estabelecido  na Rua Rio Grande do Sul, n° 1346, centro, Cruzeiro do Iguaçu-PR.  

     

                                                           Art. 2º - A Concessão de Direito Real de Uso, objeto desta Lei 

é estabelecida com encargos e por prazo de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado a critério do 

Poder Executivo Municipal, e desde que efetivamente cumpridas à totalidade dos encargos 

estabelecidos nesta Lei.  

 

     Art. 3° - Fica a concessionária autorizada utilizar o Edifício 

Público para sua instalação em detrimento do desenvolvimento das suas atividades econômicas. 

 

             Parágrafo Primeiro: A empresa concessionária deverá 

manter durante a vigência da concessão no mínimo 1 (um) empregado registrado, cujo objetivo é a 

geração de empregos no município, conforme preceitua a Lei nº 379/2004.  

                                                          

  Parágrafo Segundo: A concessionária fica obrigada a dispor 

de toda a estrutura para o perfeito cumprimento do objeto proposto na presente concessão, em 

especial ao que se refere a instalação de água e luz no referido imóvel, bem como, qualquer 

benfeitoria ou melhoria no edifício será por sua expensas, não lhe gerando direito a qualquer 

indenização.  

 

                                                           Art. 4º - Reverterá o imóvel ao patrimônio do Município com 

os acréscimos nele constante, sem qualquer indenização à Concessionária, na hipótese em que a 

mesma, por qualquer motivo, deixar de exercer atividades para as quais se propõe, conforme 

estabelecido no art. 3º desta Lei ou descumprir qualquer Cláusula do Contrato de Direito Real de 

Uso. 
 

                                                          Art. 5º - Em caso de paralisação das atividades, o imóvel 

poderá ser concedido pelo Município para outra empresa. 

 



  

 
2 

 

 

    Parágrafo Único: Fica vedada a transferência da concessão 

pela concessionária a qualquer outra empresa, organização ou correlata.  

                                                                                               

                                                          Art. 6º - A presente concessão fica dispensada de prévio 

processo licitatório, nos termos da Lei Orgânica Municipal, em especial o art. 17 e seu parágrafo 

único, considerando o manifesto interesse público no desenvolvimento e geração de emprego no 

município.  

 

  Art. 7° - 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 os preceitos da Lei. 

  

   Art. 8° - É de inteira e exclusiva responsabilidade da 

Cessionária o pagamento de todos os Direitos Trabalhistas exigidos pela atual legislação e demais 

encargos sociais que lhe for devido em qualquer demanda judicial ou extrajudicial, a seus 

empregados, trabalhadores, diaristas, prepostos ou outras pessoas que venham participar no 

desenvolvimento de suas atividades.  

      Art. 9°- Outras condições para essa concessão serão 

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

                                                    

  Art. 10 - A presente Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do    Iguaçu - 

Estado do   Paraná, vinte e cinco dias do mês de outubro 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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