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LEI Nº 3.651/2017, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017 
 
Autoriza o Poder Executivo a realizar contrato 
de Concessão de Uso de Bem Público 
(lanchonete localizada no campus da 
UNICENTRO de Chopinzinho). 

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 eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI: 

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a fazer Concessão de Uso de Bem Público 

(imóvel) constante no Anexo I, pertencente ao patrimônio público municipal. 

Parágrafo único - A presente Concessão de Uso tem como finalidade uso do imóvel 

para venda de lanches e bebidas não alcoólicas, para os alunos da faculdade. 

Art. 2º - Esta Concessão é feita pelo prazo de 05 (cinco) anos, como forma de incentivo 

ao desenvolvimento, podendo ser prorrogado por prazo igual, a critério da Administração. 

Art. 3º - A empresa que será beneficiada com a concessão tratada nesta lei será 

conhecida através de licitação a ser realizada pela Divisão de Licitações e Contratos do 

Município. 

Art. 4° - A manutenção do imóvel cedido em concessão de uso descrito no Anexo I, 

desta lei será de responsabilidade do concessionário, bem como as despesas com água e 

energia elétrica. 

Art. 5° - O Concessionário não poderá dar finalidade diversa do estipulado nesta Lei, 

edital de licitação e/ou contrato de concessão de uso ou finalidade ilícita ao imóvel.  

Art. 6º - A presente Concessão de uso extinguir-se-á, não cabendo à concessionária 

qualquer indenização: 
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 I - no prazo final, de acordo com o Art. 2º; 

II - por utilização, do bem ora cedido, diversa do estipulado nesta Lei, no edital de 

licitação e/ou contrato de concessão de uso.  

III - por interesse de uma das partes ou necessidade imperiosa, com notificação por 

escrito e com antecedência mínima de 30(trinta) dias. 

Art. 7º - O objeto da presente Concessão não poderá, ser cedido, locado, transferido, 

penhorado ou de qualquer forma onerado ou concedido no todo ou em parte a terceiros sob 

pena de revogação da concessão. 

Art. 8º - Qualquer edificação a ser feita no referido espaço deverá ser previamente 

aprovada pela Secretaria de Administração/Divisão de Planejamento e Projetos, ficando 

incorporado ao imóvel por ocasião do término ou do cancelamento da Concessão.  

Art. 9º - A Concedente reserva-se o direito de vistoriar as áreas concedidas sempre que 

julgar conveniente, determinando as providências que entender oportunas e necessárias para 

sua preservação, fiscalizando, outrossim, o uso do mesmo.  

Art. 10 - O Concessionário fica obrigado a respeitar e obedecer todas as normas sociais 

emanadas do Poder Público Concedente. 

 Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO - PR, 01 DE SETEMBRO DE 2017. 
 
 

Álvaro Dênis Ceni Scolaro 
Prefeito 
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ANEXO I 

 

  

Descrição 

Sala em Alvenaria (lanchonete) localizada no prédio do campus da UNICENTRO de 
Chopinzinho. 
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