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LEI Nº 3.353/2014 

 
Autoriza o Executivo Municipal a fazer 
Concessão de Uso de Barracão Agroindustrial 
para a ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES 
HORTIFRUTIGRANJEIROS DOS LAGOS DO 
IGUAÇU, e dá outras providências. 

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 

LEI: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à ASSOCIAÇÃO DE 

PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DOS LAGOS DO IGUAÇU, inscrita sob CNPJ nº 

21.369.257/0001-95, Concessão de Uso o Barracão Agroindustrial, localizado na Comunidade de 

São Luiz, s/n°, zona rural, em pré-moldado de concreto com pé direito de 5,00m (cinco metros), 

com área total construída de 464,86m² (quatrocentos e sessenta e quatro metros quadrados e 

oitenta e seis centímetros quadrados), construídos com paredes de tijolos aparentes, com piso 

polido, com 01 (um) banheiro, escritório e divisórias internas. 

Art. 2º - Esta Concessão é feita exclusivamente para implantação de Agroindústria 

para fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes, pelo prazo de 05 (cinco) 

anos, podendo ser renovada por igual período, com base na Lei Municipal nº 2.266/2007, de 

04/12/2007, e ainda na Lei Municipal nº 2.423/2009, de 18/02/2009. 

Art. 3º - O objetivo desta Lei é conceder estímulos para implantação e ampliação de 

indústrias e prestador de serviço, visando o desenvolvimento econômico e social do Município, de 

acordo com a Lei Municipal nº 1.035/1990 de 28/08/1990, e suas alterações conforme Lei 

Municipal nº 2.308/2008, de 14/05/2008, Lei Municipal n° 1.124/1992, de 23/04/1992, Lei 

Municipal n° 2.266/2007, de 04/12/2007, alterada pela Lei Municipal n° 2.423 de 18/02/2009.  

Art. 4° - A concessão de uso respeitará os pressupostos seguintes:  



  

Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.995.414/0001-60         -         e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br 

Fone (46) 3242-8600     -    Fax (46) 3242 – 8618  -  Rua Santos Dumont, 3883 

85560-000             -                 CHOPINZINHO               -                       PARANÁ 

 
I - a cessionária deverá destinar o bem recebido exclusivamente para fabricação de 

sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes, não podendo ceder para outros sem a devida 

autorização do Município de Chopinzinho; 

II - disponibilizar no mínimo 03 (três) empregos diretos devidamente registrados; 

III - a não paralisação das atividades por mais de 60 (sessenta) dias; 

IV - obediência às normas relativas à proteção do meio ambiente. 

Art. 5° - A autorização prevista nesta Lei não afasta a obrigatoriedade dos 

procedimentos exigidos pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações 

posteriores.  

Art. 6º - Findas as razões que justificam a presente concessão de uso, bem como 

vindo o Município a necessitar do imóvel para uso próprio, o mesmo reverterá ao seu domínio.  

Art. 7º - Ocorrendo a reversão da concessão de uso, o barracão agroindustrial passa 

ao domínio do Município, sem direito de indenização a cessionária, face à gratuidade e 

precariedade da concessão.  

Art. 8° - A cessionária deverá garantir, como depositário do bem, sua restituição ao 

Concedente, conforme o estado em que foi recebido para uso, ressalvadas as situações 

decorrentes de desgaste normal de uso; 

Art. 9º - Serão de responsabilidade da cessionária os custos inerentes aos 

investimentos necessários à execução do objetivo desta Lei, inclusive os de conservação, 

segurança, manutenção bem como quaisquer outras despesas decorrentes da concessão de uso.  

Art. 10 - Enquanto durar a concessão de uso, a cessionária defenderá os bens contra 

esbulhos e outros usos desautorizados pelo cedente, sob pena de indenização dos danos, 

destinando-os aos objetivos e finalidades previstas e submetendo-se, integralmente, às exigências 

da legislação municipal quanto a sua devolução. 
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Art. 11 - A entrega do bem em concessão de uso exclui da responsabilidade do 

Município de Chopinzinho de quaisquer ônus decorrentes de utilização do barracão agroindustrial, 

seja de responsabilidade por direitos trabalhistas e previdenciários de empregados do 

permissionário que utilize o bem, responsabilidade civil decorrente de maus usos ou sua 

manutenção. 

Art. 12 - Será firmado termo de concessão de uso, subsidiário a esta Lei, disciplinando 

e detalhando as condições e demais direitos e obrigações da concedente e da cessionária, bem 

como descrição pormenorizada do bem objeto da presente Lei.  

Art. 13 - A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente fica encarregada de 

coordenar, fiscalizar e sustentar o cumprimento do disposto nesta Lei. 

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando em especial a 

Lei n° 3.325/2014, de 14/08/2014 e às disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 21 DE NOVEMBRO DE 2014. 

 
 

Leomar Bolzani 
Prefeito 
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