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LEI N° 3.440/2015 

Autoriza o Executivo Municipal a conceder 
Permissão de Uso de Bem Imóvel para a OI S/A. 

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. 1°- Fica o Executivo Municipal autorizado a ceder, em permissão de uso, à OI S/A, 

estabelecida à Rua General Polidoro, no 99, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob n° 

76.535.764/0001-43, Concessionária qe Serviço Telefônico Fixo Comutado na Região 11, conforme 

Plano Geral de Outorgas-PGO, a seguinte área: 

- 16m2 (dezesseis metros quadrados), do Lote no 93-F da Unificação de Parte dos Lotes 

no 93 e 98, .ambos da Gleba no 03 da Colônia Mirim, situado no Quadro Urbano do 

Distrito de São Francisco, contendo a área de 10.384,00m2 (dez mil trezentos e oitenta e 

quatro metros quadrados), sem benfeitorias, com frente para a Rodovia PR-281, 

matrícula no 27.595. 

LIMITES E CONFRONTAÇÕES 

NORTE: Confrontando com O LOTE No 93-E e PARTE DO LOTE No 98 

LESTE: Confrontando com O LOTE W 98-A 

SUL: Confrontando com A RODOVIA PR 281 e O LOTE W 98-E 

OESTE: Confrontando com O LOTE W 93-E 

Art. 2° - A permissionária prestará serviços de telecomunicações por parte do 

permitente/Município de Chopinzinho na localidade do Distrito de São Francisco. A área descrita 

no artigo 1 o desta Lei servirá para instalação e funcionamento de equipamentos de 

telecomunicações, indispensáveis a prestação dos respectivos serviços. 

Art. ao·- A permissão de uso se efetivará a título precário e respeitará os pressupostos 

seguintes: 
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I - a permissionária deverá destinar o bem recebido exclusivamente para instalação de 

equipamentos de telecomunicações no imóvel descrito e caracterizado no artigo 1 o desta Lei para 

o fim de instalar, manter, operar, compartilhar, ampliar, consertar e substituir seu conjunto de 

equipamentos e abrigo, não podendo ceder para outros sem a devida autorização do Município de 

Chopinzinho; 

11 - a permissionária deverá garantir, como depositário dos bens, sua restituição ao 

permitente, conforme o estado em que foram recebidos para uso, ressalvadas as situações 

decorrentes de desgaste normal do uso; 

111 - a permissionária utilizará o bem, com o intuito de instalar equipamentos de 

telecomunicações, não podendo dar-lhe destinação diversa da prevista nesta lei; 

IV - a permissionária deverá indicar e contratar, sob sua inteira responsabilidade, caso 

necessário, pessoa qualificada para operar os equipamentos recebidos; e 

V - o período de permissão de uso dos bem será de 10 (dez) anos, podendo ser 

renovado mediante termo aditivo por iguais e sucessivos períodos, desde que a permissionária 

cumpra. com as exigências previstas nesta Lei e demais regulamentos que regem a matéria. 

Art. 3° -A entrega do bem em permissão de uso exclui da responsabilidade do Município 

de Chopinzinho. de ql,laisquer ônus decorrentes de utilização do imóvel, seja de responsabilidade 

por direitos trabalhistas e previdenciários de empregados da permissionária que utilize o bem, 

responsabilidade civil decorrente do mau uso ou sua manutenção. 

Art. 4° - As benfeitorias feitas na área do imóvel objeto da permissão de uso a ele se 

incorporarão, passando a pertencer ao Município de Chopinzinho, sem que esta fique obrigada a 

indenizar à permissionária e sem que assista, a esta, qualquer direito à retenção ou indenização 

quando da retirada dos equipamentos. 

Art. 5° - A Secretaria Municipal de Administração fica encarregada de coordenar, 

fiscalizar e sustentar o cumprimento do disposto nesta Lei. 
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Art. 6° - Será lavrado termo de permissão de uso, a fim de que a permissionária utilize 

nas condições estabelecidas no respectivo termo. 

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando em especial as 

disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO-PR, 13 DE JULHO DE 2015. 
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