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LEI N° 3.730/2018, DE 10 DE SETEMBRO DE 2018 

Dispõe sobre o Programa de 
Desenvolvimento Econômico e Social de 
Chopinzinho, amplia incentivos e simplifica 
procedimentos, com objetivo de instalação, 
ampliação, manutenção e fomento de 
atividades industriais, empresariais ou 
sociais 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 eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI: 

TÍTULO I 

Do Programa de Desenvolvimento Econômico e Social de Chopinzinho 

 

CAPÍTULO I 

Do Programa de Desenvolvimento 

Art. 1º Dispõe sobre o Programa de Desenvolvimento Econômico e Social de Chopinzinho, com 
a ampliação de incentivos e simplificação de procedimentos, destinados à instalação, 
ampliação, manutenção e fomento de atividades industriais, empresariais ou sociais, à 
transferência, ampliação ou criação de filiais das já estabelecidas no território municipal. 

Art. 2º Nos limites dos recursos alocados no orçamento e das disponibilidades financeiras, o 
Poder Executivo executará a política de incentivos nos termos da presente Lei. 

 

CAPÍTULO II 

Da Política de Incentivos 

Art. 3º O Município, nos limites dos recursos disponíveis e em consonância com as diretrizes 
do Governo Municipal, representado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Inovação e Tecnologia – SMDE, poderá conceder os seguintes incentivos 
destinados à instalação, ampliação, manutenção e fomento de atividades industriais, 
empresariais ou sociais, à transferência, ampliação ou criação de filiais das já estabelecidas no 
território municipal: 

I – concessão de direito real de uso de imóvel, de forma subsidiada, com direito à aquisição 
pelo concessionário, nos termos desta lei; 

II – concessão administrativa de uso de imóvel; 

III – permissão de uso de móvel; 

IV – subsídios financeiros convertidos em serviços de máquinas; 
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V – colaboração, mediante acordo de cooperação ou outro instrumento contratualmente válido, 
com órgãos ou instituições federais e estaduais e entidades privadas de pesquisa, 
assessoramento técnico e empresarial; 

VI – colaboração na capacitação de trabalhadores, mediante acordo de cooperação ou outro 
instrumento contratualmente válido, com as empresas interessadas e entes públicos ou 
privados de aprendizagem industrial ou empresarial e formação técnica; 

VII – colaboração na execução de projetos de proteção ambiental, mediante acordo de 
cooperação ou outro instrumento contratualmente válido, com órgãos federais e estaduais, 
empresas e entidades ou instituições universitárias; 

VIII – assessorar o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, 
planejamento, administração e controle das ações da área de desenvolvimento econômico e 
social; 

IX – a implantação de unidades e atividades de ensino tecnológico e capacitação de recursos 
humanos;  

X – apoio na realização de feiras, seminários ou eventos voltados ao estímulo ao 
desenvolvimento industrial, empresarial ou social, considerando a previsão orçamentária e o 
interesse público; 

XI – planejar e articular ações na área de formação, qualificação e desenvolvimento 
profissional. 

Parágrafo único. Fica autorizado o Executivo, ouvido o CMDE, a conceder outros incentivos 
não estabelecidos nesta lei, desde que destinados ao fomento de atividades industriais, 
empresariais ou sociais voltadas ao desenvolvimento do município. 

 

CAPÍTULO III 

Do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – CMDE 

Art. 4° Compete ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – CMDE, instituído 
nos termos da lei: 

I – emitir parecer, sempre que acionada pelo Poder Executivo, a respeito da implantação, 
ampliação, manutenção e concessão de incentivos previstos nesta Lei;  

II – solicitar, quando necessário, laudo conclusivo de pertinência ambiental; 

III – solicitar, quando necessário, laudo de avaliação de móveis e imóveis, com ou sem 
benfeitorias, a serem alienadas ou adquiridas pelo Poder Público;  

IV – manifestar-se sobre a viabilidade ou manutenção dos incentivos.  

Art. 5° O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – CMDE deverá emitir parecer a 
respeito da proposta de cada novo projeto ou incentivo de que trata o Art. 3°, incisos I, II e III 
desta lei, podendo ser consultado quanto aos demais incentivos, a critério da Administração, 
observando como critérios positivos de julgamento:  

I – volume financeiro do empreendimento novo ou de sua ampliação; 

II – capacidade de geração de retorno de tributos, seja no valor agregado de ICMS, como no 
ISSQN;  

III – geração de emprego da empresa, número de funcionários no período do benefício e 
percentual de utilização de mão de obra local; 



 

Página 3 de 19 

 

IV – tempo de atividade da empresa no ramo de atividade proposta, seja nos casos de 
instalação, ampliação, manutenção e fomento de atividades industriais, empresariais ou 
sociais; 

V – adequação da área concedida ou benefício e sua compatibilidade com o projeto ou 
requerimento apresentado; 

VI – prazos de instalação, início das obras de implantação e/ou ampliação da atividade; 

VII – nível de complexidade do impacto ambiental do empreendimento; 

VIII – cronograma das obras e da entrada em atividade da indústria ou empresa no novo 
imóvel. 

Parágrafo único. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – CMDE possui 
discricionariedade na análise dos critérios de que trata este artigo, podendo considerar em sua 
fundamentação qualquer deles, observada a indisponibilidade do interesse público. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Licitação e Chamamento Público 

Art. 6° A concessão de incentivos de que trata o Art. 3°, incisos I, II e III observará aos 
seguintes procedimentos: 

I – autorização legislativa, mediante inclusão do móvel ou imóvel no Anexo I desta Lei; 

II – existência de interesse público devidamente justificado; 

III – avaliação prévia; 

IV – parecer favorável do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – CMDE; 

V – licitação na modalidade de concorrência, e do tipo maior oferta ou melhor proposta em 
razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o de melhor 
técnica, conforme Anexo II desta Lei, a critério da Administração, na hipótese de concessão de 
direito real de uso; 

VI – licitação na modalidade concorrência, podendo ser do tipo maior oferta ou melhor proposta 
em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o de 
melhor técnica, conforme Anexo II desta Lei, ou pregão, podendo ser do tipo maior oferta, a 
critério da Administração, nas hipóteses de concessão administrativa de uso de imóvel e 
permissão de uso de móvel. 

§ 1º O edital de licitação será publicado na íntegra no Diário Oficial do Município, bem como 
através de outros meios que garantam a devida publicidade e o alcance aos interessados. 

§ 2º Realizada a licitação na modalidade pregão, o prazo fixado para a apresentação das 
propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 30 (trinta) dias. 

§ 3º Para ter acesso aos subsídios financeiros convertidos em serviços de máquinas de que 
trata esta Lei, o beneficiário terá que se enquadrar nas exigências estabelecidas e habilitar-se 
mediante chamamento público, que compreenderá as fases de inscrição e habilitação, a iniciar-
se com a publicação de edital, nele constando as normas relativas às condições de 
participação dos interessados, as exigências para habilitação, a relação dos incentivos 
oferecidos, os critérios de seleção dos inscritos, as metas e indicadores a serem cumpridos por 
meio da geração de emprego e renda, bem como as penalidades quanto ao descumprimento e 
demais normas pertinentes.  
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§ 4º O edital de chamamento público de que trata o parágrafo anterior será publicado na 
íntegra no Diário Oficial do Município, bem como através de outros meios que garantam a 
devida publicidade e o alcance aos interessados, com a disponibilização dos subsídios 
financeiros convertidos em serviços de máquinas em caráter geral, mediante a realização de 
procedimento objetivo e impessoal para escolha dos beneficiários. 

§ 5º A inscrição dos interessados será formalizada através de preenchimento de ficha de 
inscrição, com todos os dados necessários à seleção, além da apresentação dos documentos 
exigidos no instrumento convocatório. 

§ 6º Será celebrado termo de compromisso entre o Município e os beneficiários que se 
habilitarem aos subsídios financeiros convertidos em serviços de máquinas, após realização de 
chamamento público, estipulando as cláusulas e condições previstas nesta lei e no edital. 

Art. 7° Em função das características físicas do móvel ou imóvel e da sua localização, poderá o 
edital da licitação restringir atividades específicas, relacionadas ao objeto da concessão ou 
permissão a ser licitada. 

Art. 8° O edital de licitação deverá indicar no mínimo 03 (três) atividades específicas 
relacionadas ao objeto da concessão ou permissão, salvo decisão fundamentada do Chefe do 
Executivo, quando relacionada às circunstâncias do caso ou do incentivo, tais como demandas 
de entidades civis organizadas, fomento a determinada cadeia de produção, comercialização 
ou consumo de produtos ou visando a melhoria de processos ou fomento de atividades 
industriais, empresariais ou sociais consideradas essenciais ou de alta relevância ao 
desenvolvimento do município ou quando a natureza do bem público tiver destinação 
específica. 

Art. 9° Realizada a licitação na modalidade de concorrência, e do tipo maior oferta, no caso de 
empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2o do art. 3o da Lei 
Federal n.° 8.666/1993, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, 
para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

Art. 10. A apresentação da documentação relativa à habilitação jurídica, regularidade fiscal e 
trabalhista e qualificação econômico-financeira, quando exigível e conforme o caso, observará 
as disposições legais, especialmente o previsto na Lei n.º 8.666/1993. 

Art. 11. A critério da Administração, poderá ser exigida a documentação relativa à qualificação 
técnica, nos termos do Art. 30 da Lei Federal n.° 8.666/1993. 

Art. 12. A critério da Administração, poderá ser exigido os seguintes documentos:  

I – plano de negócio; 

II – prova de regularidade ambiental e sanitária, quando exigível, na forma da lei. 

Art. 13. O Executivo poderá instituir requisitos complementares, para fins de acesso aos 
incentivos de que trata esta Lei. 

 

TÍTULO II 

Dos Programas de Incentivo 

 

CAPÍTULO I 

Da Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel 
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Art. 14. A concessão de direito real de uso de imóvel, de forma subsidiada, com direito à 
aquisição pelo concessionário, será destinada à instalação, ampliação, manutenção e fomento 
de atividades industriais, empresariais ou sociais, que vierem a se instalar no Município e as já 
instaladas que queiram ampliar suas atividades em outro local. 

Parágrafo único. O contrato de concessão de direito real de uso de imóvel será formalizado 
com cláusula resolutória, assegurado ao concessionário o direito de aquisição definitiva, 
observado os procedimentos previstos nesta Lei. 

Art. 15. A concessão de direito real de uso será formalizada por contrato administrativo, 
subordinada às seguintes cláusulas e condições: 

I – remuneração mensal ou isenção temporária de cobrança, quando for o caso, pelo uso do 
imóvel;  

II – vinculação da concessão à finalidade de exploração de atividade industrial, empresarial ou 
social, consoante o interesse manifestado pelo concessionário no plano de negócio e de 
conformidade com o seu objeto social, ressalvadas as hipóteses de alteração previamente 
autorizadas pelo Poder Executivo Municipal; 

III – obrigação de iniciar a construção do prédio industrial, empresarial ou local da sede, no 
prazo fixado no edital, a contar da data de emissão do Alvará de Construção; 

IV – inicio das atividades no prazo máximo de 12 (doze) meses, a contar da data do visto de 
conclusão ou término da obra;  

V – indisponibilidade do bem concedido para alienação, arrendamento mercantil ou qualquer 
outra figura jurídica que importe sua transferência a terceiros, pelo prazo de 7 (sete) anos, 
contados da data da celebração do contrato; 

VI – obrigação do concessionário pela conservação e manutenção do imóvel e de realização 
de benfeitorias úteis ou necessárias. 

§ 1º No caso de descumprimento de qualquer das condições estabelecidas, resolver-se-á de 
pleno direito a concessão de direito real de uso. 

§ 2º Os prazos de que tratam os incisos III e IV poderão ser prorrogados por ato do Chefe do 
Poder Executivo, na hipótese de força maior ou outro motivo relevante e plenamente 
justificado. 

§ 3º É vedado ao concessionário, anterior ao pagamento integral e quitação do bem, dar como 
garantia a qualquer título e em qualquer transação legal, os direitos e obrigações decorrentes 
do contrato de concessão ou as edificações, instalações e benfeitorias nele edificadas, sob 
pena de resolução do contrato, revogação da escritura e aplicação das demais penalidades 
cominadas legal e contratualmente. 

§ 4º É vedado ao concessionário subconceder ou ceder os imóveis, no todo ou em parte, a 
terceiros, a qualquer título, gratuito ou oneroso, bem como as construções que as edificações 
que neles serão erigidas, sob pena de rescisão do contrato, revogação da escritura e aplicação 
de outras sanções previstas na legislação de regência, salvo prévia e expressa autorização da 
Administração Municipal.   

Art. 16. Resolver-se-á a concessão, além das causas previstas nesta Lei, na hipótese de 
extinção da empresa ou sociedade ou cessação definitiva das atividades instaladas. 

Art. 17. A concessão de direito real de uso não poderá ser cedida por ato negocial, salvo 
sucessão comercial ou sucessão legítima e testamentária, mediante prévia e expressa 
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concordância do Poder Público Municipal, bem como mantida a destinação do imóvel e os 
encargos incidentes. 

Art. 18. As importâncias pagas a título de ocupação durante o prazo da concessão, serão 
consideradas amortizações e ensejarão, desde que cumpridas todas as obrigações da lei, do 
contrato, do edital e do plano de negócios, a outorga da escritura definitiva de propriedade à 
concessionária ou a seus sucessores, mediante requerimento do interessado. 

§ 1º A alienação do imóvel poderá ser procedida mediante pagamento à vista ou a prazo. 

§ 2º No caso de alienação mediante pagamento à vista, no ato da assinatura do contrato, será 
concedido desconto de 5% (cinco por cento) sobre o valor do imóvel adjudicado, não se 
aplicando o subsídio de que trata o Art. 23 desta Lei. 

§ 3º No caso de alienação mediante pagamento a prazo, o saldo poderá ser parcelado em até 
180 (cento e oitenta) parcelas fixas, podendo ser estabelecido prazo de carência para o 
pagamento da primeira prestação de até 04 (quatro) anos, a contar da data do início das 
atividades, sendo responsabilidade da Secretaria Municipal de Finanças a emissão do 
documento de arrecadação de valores após a formalização do contrato. 

§ 4º Ocorrendo atraso no pagamento da primeira parcela após o prazo estipulado para seu 
início, implicará na incidência de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor total do 
imóvel, fixado no contrato de concessão de direito real de uso. 

§ 5º A multa referida no parágrafo anterior deverá ser paga em parcela única e 
simultaneamente ao cumprimento do contrato de concessão de direito real de uso, sob pena de 
inscrição em Dívida Ativa, acrescida de correção monetária e juros de mora calculados pela 
Selic a partir do vencimento, e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) 
sobre o valor corrigido, para imediata execução fiscal, podendo o Município se valer das 
garantias eventualmente fixadas. 

§ 6º O valor da remuneração ajustada em decorrência do processo licitatório será reajustado 
anualmente, aplicando-se a variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou outro que vier a substituir. 

§ 7º A remuneração mensal pelo uso do imóvel poderá ser de valor superior ao inicialmente 
contratado, quando houver manifesto e expresso interesse do concessionário.  

§ 8º No caso de exercício pelo concessionário da faculdade prevista no parágrafo anterior ou 
conforme previsto no § 2º do Art. 18 desta Lei, a outorga da escritura definitiva de propriedade 
ocorrerá mediante pagamento integral do valor adjudicado em licitação, sujeito o 
concessionário aos demais encargos e condições do contrato e plano de negócios, sob pena 
de sua resolução, independentemente de ter amortizado o custo do imóvel objeto da 
concessão. 

Art. 19. Serão suportadas pelo concessionário o pagamento das despesas necessárias à 
lavratura da escritura, certidões de praxe, cartoriais, bem como todos os ônus fiscais e 
parafiscais, impostos, taxas, custas ou quaisquer outros que incidirem ou venham a incidir 
sobre a concessão. 

Art. 20. O Município não indenizará quaisquer benfeitorias realizadas no imóvel, nem restituirá 
valores de qualquer natureza que tenha despendido o concessionário durante a concessão de 
direito real de uso. 

Art. 21. Desde a assinatura do contrato de concessão de direito real de uso, o concessionário 
fruirá do imóvel para os fins estabelecidos e responderá por todos os encargos civis, 
administrativos e tributários que venham a incidir sobre o imóvel e suas rendas. 
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Art. 22. O concessionário ficará obrigado pela conservação e manutenção do imóvel e de 
realização de benfeitorias úteis ou necessárias, mantendo, ainda, seguro de risco de incêndio. 

Seção I 

Do Subsídio à Concessão de Direito Real de Uso 

Art. 23. O subsídio à concessão de direito real de uso de imóvel será determinado em processo 
administrativo específico, mediante requerimento mensal do interessado, até o dia 10 (dez) de 
cada mês, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia 
– SMDE, instruindo-se o procedimento com os seguintes documentos: 

I – requerimento escrito, podendo ser substituído por formulário padronizado, disponibilizado 
pela Administração; 

II – número de colaboradores contratados, comprovado documentalmente, tais como caged ou 
registro de empregados, assinado por profissional contábil; 

III – faturamento do mês anterior, assinado por profissional contábil; 

IV – prova de regularidade fiscal, a cada 6 (seis) meses, para com a Fazenda Federal, Estadual 
e Municipal, mediante certidões negativas ou equivalentes, na forma da lei. 

 

§ 1º O subsídio de que trata o caput deste artigo será concedido em forma de desconto sobre o 
valor mensal da parcela, observada a seguinte fórmula: 

ONDE:   NRC = Número real de colaboradores contratados 

    NCP = Número de colaboradores prometidos no plano de negócio 

     FMA = Faturamento do mês anterior 

               FMP = Faturamento médio previsto no plano de negócio 

               AD    = Apuração do desconto 

    PDC = Percentual de desconto concedido na parcela 

PDC = AD x 60% 

§ 2º O subsídio previsto no parágrafo anterior não poderá ultrapassar o limite de 60% (sessenta 
por cento). 

§ 3º Não se aplicam os subsídios previstos nesta Seção às obras ou serviços de conservação e 
manutenção do imóvel e de realização de benfeitorias, sendo de execução obrigatória pelo 
concessionário, quando decorrentes de expressa previsão legal, editalícia ou contratual. 

§ 4º Compete ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia 
– SMDE deferir o subsídio de que trata esta Seção, preenchido os requisitos necessários. 

§ 5º Havendo a diminuição de 50% (cinquenta por cento) ou mais da mão-de-obra proposta no 
Plano de Negócios, não será concedido o subsídio de que trata esta Seção, devendo a 
autoridade responsável pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e 

AD   =  ( 
NRC / NCP + FMA / FMP 

) x 100 
2 



 

Página 8 de 19 

 

Tecnologia – SMDE instaurar processo administrativo para revisão, suspensão, cancelamento 
ou devolução dos subsídios concedidos, sob pena de responsabilidade solidária. 

§ 6º Na hipótese de diminuição de mão-de-obra de que trata o parágrafo anterior, a empresa 
será notificada para regularizar a situação no prazo de 3 (três) meses, sob pena de tornar-se 
inadimplente e incorrer nas sanções previstas no Art. 24 desta Lei. 

§ 7º Deferido o subsídio na forma dos parágrafos antecedentes, a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia – SMDE expedirá ofício à Secretaria 
Municipal de Finanças, para que lance o desconto no documento de arrecadação de valores. 

 

Seção II 

Da Inadimplência 

Art. 24. Ocorrendo inadimplemento contratual pelo período de 6 (seis) meses consecutivos ou 
alternados, o concessionário será notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias, regularizar a 
obrigação pendente ou pagar o saldo devedor atualizado, acrescido de correção monetária e 
juros de mora calculados pela Selic, sem a incidência de custas e honorários, ou, não sendo 
possível, devolver o imóvel objeto do contrato, no prazo de 90 (noventa) dias. 

§1° Em nenhuma hipótese haverá devolução de valores pagos ao Município, em decorrência 
da concessão dos incentivos de que trata esta Lei. 

§2° Ocorrendo à hipótese de inadimplência prevista no caput deste artigo, bem como não 
regularizada a obrigação pendente ou pago o saldo devedor atualizado, ou, ainda, não 
ocorrendo a devolução amigável do bem, considerará configurado o esbulho, podendo se valer 
o Município da ação de reintegração de posse, e, se conveniente à Administração, executar o 
saldo devedor em ação autônoma, acrescido de correção monetária e juros de mora calculados 
pela Selic, multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, custas e honorários 
advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, podendo se valer das 
garantias eventualmente fixadas, bem como do contrato como título executivo extrajudicial. 

§3° Na hipótese de inadimplência prevista no parágrafo anterior, fica autorizado o Poder 
Executivo Municipal a imediata inscrição, como Dívida Ativa, dos débitos constituídos com 
todos os acréscimos previstos, para subsequente cobrança por ação executiva, se não forem 
pagos nos prazos estabelecidos. 

§4° Constitui também inadimplemento contratual a inobservância do dever do concessionário 
pela conservação e manutenção do imóvel e de realização de benfeitorias úteis ou 
necessárias, bem como a ofensa a lei, regulamentos, edital, plano de negócios e do contrato 
celebrado entre as partes, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa. 

 

CAPÍTULO II 

Da Concessão Administrativa de Uso de Imóvel 

Art. 25. A concessão administrativa de uso de imóvel será destinada à instalação, ampliação, 
manutenção e fomento de atividades industriais, empresariais ou sociais, que vierem a se 
instalar no Município e as já instaladas que queiram ampliar suas atividades em outro local. 

§ 1º A concessão administrativa de uso de imóvel será limitada à 180 (cento e oitenta) meses, 
podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, a critério da Administração. 
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§ 2º A concessão administrativa de uso de imóvel destinada a entidade, organização ou 
associação, pública ou privada, sem fins lucrativos, será limitada a 240 (duzentos e quarenta) 
meses, podendo ser prorrogada por sucessivos e iguais períodos, a critério da Administração. 

Art. 26. A concessão administrativa de uso será formalizada por contrato administrativo, 
subordinada às seguintes cláusulas e condições: 

I – remuneração mensal ou isenção temporária de cobrança, quando for o caso, pelo uso do 
imóvel; 

II – vinculação da concessão à finalidade de exploração de atividade industrial, empresarial ou 
social, consoante o interesse manifestado pelo concessionário no plano de negócio e de 
conformidade com o seu objeto social, ressalvadas as hipóteses de alteração previamente 
autorizadas pelo Poder Executivo Municipal; 

III – obrigação de iniciar a construção do prédio industrial, empresarial ou local da sede, no 
prazo fixado no edital, a contar da data de emissão do Alvará de Construção; 

IV – inicio das atividades no prazo máximo de 12 (doze) meses, a contar da data do visto de 
conclusão ou término da obra;  

V – indisponibilidade do bem adquirido para alienação e qualquer forma de oneração; 

VI – indisponibilidade do bem adquirido para arrendamento mercantil ou qualquer outra figura 
jurídica que importe sua transferência a terceiros; 

VII – obrigação do concessionário pela conservação e manutenção do imóvel e de realização 
de benfeitorias úteis ou necessárias. 

§ 1º No caso de descumprimento de qualquer das condições estabelecidas, resolver-se-á de 
pleno direito a concessão administrativa de uso. 

§ 2º Os prazos de que tratam os incisos III e IV poderão ser prorrogados por ato do Chefe do 
Poder Executivo, na hipótese de força maior ou outro motivo relevante e plenamente 
justificado. 

§ 3º É vedado ao concessionário dar como garantia, a qualquer título e em qualquer transação 
legal, os direitos e obrigações decorrentes do contrato de concessão ou as edificações, 
instalações e benfeitorias nele edificadas, sob pena de resolução do contrato, revogação da 
escritura e aplicação das demais penalidades cominadas legal e contratualmente. 

§ 4º É vedado ao concessionário subconceder ou ceder os imóveis, no todo ou em parte, a 
terceiros, a qualquer título, gratuito ou oneroso, bem como as construções que as edificações 
que neles serão erigidas, sob pena de rescisão do contrato, revogação da escritura e aplicação 
de outras sanções previstas na legislação de regência, salvo prévia autorização da 
Administração Municipal. 

Art. 27. Resolver-se-á a concessão, além das causas previstas nesta Lei, na hipótese de 
extinção da empresa ou sociedade ou cessação definitiva das atividades instaladas. 

Art. 28. A concessão administrativa de uso não poderá ser cedida por ato negocial, salvo 
sucessão comercial ou sucessão legítima e testamentária, mediante prévia e expressa 
concordância do Poder Público Municipal, bem como mantida a destinação do imóvel e os 
encargos incidentes. 

Art. 29. O Município não indenizará quaisquer benfeitorias realizadas no imóvel, nem restituirá 
valores de qualquer natureza que tenha despendido o concessionário durante a concessão 
administrativa de uso. 
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Art. 30. As importâncias pagas a título de ocupação durante o prazo da concessão, não serão 
consideradas amortizações, não ensejando outorga de escritura definitiva de propriedade à 
concessionária ou a seus sucessores. 

Art. 31. A taxa de ocupação do imóvel será fixada mediante maior oferta, observado o valor 
mínimo fixado no edital, podendo ser estabelecido prazo de carência para o pagamento da 
primeira prestação de até 04 (quatro) anos, a contar da data do início das atividades, sendo 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Finanças a emissão do documento de 
arrecadação de valores. 

§ 1º Ocorrendo atraso no pagamento da primeira mensalidade referente a taxa de ocupação do 
imóvel, após o prazo estipulado para seu início, implicará na incidência de multa moratória de 
2% (dois por cento) sobre o valor total do imóvel, fixado no contrato de concessão 
administrativa de uso. 

§ 2º A multa referida no parágrafo anterior deverá ser paga em parcela única e 
simultaneamente ao cumprimento do contrato de concessão administrativa de uso, sob pena 
de inscrição em Dívida Ativa, acrescida de correção monetária e juros de mora calculados pela 
Selic a partir do vencimento, e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) 
sobre o valor corrigido, para imediata execução fiscal. 

§ 3º O valor da remuneração ajustada em decorrência do processo licitatório será reajustado 
anualmente, aplicando-se a variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou outro que vier a substituir. 

Art. 32. Quando o bem público for destinado para entidade, organização ou associação, pública 
ou privada, sem fins lucrativos, a critério do Poder Executivo, avaliado a oportunidade e 
conveniência, o contrato de concessão administrativa de uso poderá prever isenção de 
cobrança da taxa de ocupação do imóvel, ficando o concessionário obrigado pela conservação 
e manutenção do imóvel e de realização de benfeitorias úteis ou necessárias, sem prejuízo da 
responsabilidade pelos encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre 
o imóvel e suas rendas. 

Art. 33. Serão suportadas pelo concessionário o pagamento das despesas necessárias à 
lavratura da escritura, certidões de praxe, cartoriais, bem como todos os ônus fiscais e 
parafiscais, impostos, taxas, custas ou quaisquer outros que incidirem ou venham a incidir 
sobre a concessão. 

Art. 34. Desde a assinatura do contrato de concessão administrativa de uso, o concessionário 
fruirá do imóvel para os fins estabelecidos e responderá por todos os encargos civis, 
administrativos e tributários que venham a incidir sobre o imóvel e suas rendas. 

Art. 35. O concessionário ficará obrigado pela conservação e manutenção do imóvel e de 
realização de benfeitorias úteis ou necessárias, mantendo, ainda, seguro de risco de incêndio. 

Art. 36. Ocorrendo inadimplemento contratual pelo período de 6 (seis) meses consecutivos ou 
alternados, o concessionário será notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias, regularizar a 
obrigação pendente ou pagar o débito atualizado, acrescido de correção monetária e juros de 
mora calculados pela Selic, sem a incidência de custas e honorários, ou, não sendo possível, 
devolver o imóvel objeto do contrato, no prazo de 90 (noventa) dias. 

§1° Em nenhuma hipótese haverá devolução de valores pagos ao Município, em decorrência 
da concessão dos incentivos de que trata esta Lei. 

§2° Ocorrendo à hipótese de inadimplência prevista no caput deste artigo, bem como não 
regularizada a obrigação pendente ou pago o débito atualizado, ou, ainda, não ocorrendo a 
devolução amigável do bem, considerará configurado o esbulho, podendo se valer o Município 
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da ação de reintegração de posse, e, se conveniente à Administração, executar o débito em 
ação autônoma, acrescido de correção monetária e juros de mora calculados pela Selic, multa 
moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, custas e honorários advocatícios no 
importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, podendo se valer das garantias 
eventualmente fixadas, bem como do contrato como título executivo extrajudicial. 

§3° Na hipótese de inadimplência prevista no parágrafo anterior, fica autorizado o Poder 
Executivo Municipal a imediata inscrição, como Dívida Ativa, dos débitos constituídos com 
todos os acréscimos previstos, para subsequente cobrança por ação executiva, se não forem 
pagos nos prazos estabelecidos. 

§4° Constitui também inadimplemento contratual a inobservância do dever do concessionário 
pela conservação e manutenção do imóvel e de realização de benfeitorias úteis ou 
necessárias, bem como a ofensa a lei, regulamentos, edital, plano de negócios e do contrato 
celebrado entre as partes, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa. 

 

 

CAPÍTULO III 

Da Permissão de Uso de Móvel 

Art. 37. A permissão de uso de móvel será destinada à instalação, ampliação, manutenção e 
fomento de atividades industriais, empresariais ou sociais, que vierem a se instalar no 
Município e as já instaladas que queiram ampliar suas atividades em outro local. 

Parágrafo único. A permissão de uso de móvel será limitada à 60 (sessenta) meses, podendo 
ser prorrogada por sucessivos e iguais períodos, a critério da Administração. 

Art. 38. A permissão de uso será formalizada por contrato administrativo, subordinada às 
seguintes cláusulas e condições: 

I – remuneração mensal ou isenção temporária de cobrança, quando for o caso, pelo uso do 
móvel; 

II – vinculação da permissão à finalidade de exploração de atividade industrial, empresarial ou 
social, consoante o interesse manifestado pelo permissionário no plano de negócio e de 
conformidade com o seu objeto social, ressalvadas as hipóteses de alteração previamente 
autorizadas pelo Poder Executivo Municipal; 

III – obrigação de iniciar a utilização do bem móvel, no prazo fixado no edital, a contar da data 
de assinatura do contrato; 

IV – indisponibilidade do bem adquirido para alienação e qualquer forma de oneração; 

V – indisponibilidade do bem adquirido para arrendamento mercantil ou qualquer outra figura 
jurídica que importe sua transferência a terceiros; 

VI – obrigação do permissionário pela conservação e manutenção do móvel. 

§ 1º No caso de descumprimento de qualquer das condições estabelecidas, resolver-se-á de 
pleno direito a permissão de uso. 

§ 2º O prazo de que trata o inciso III poderá ser prorrogado por ato do Chefe do Poder 
Executivo, na hipótese de força maior ou outro motivo relevante e plenamente justificado. 
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§ 3º É vedado ao permissionário dar como garantia, a qualquer título e em qualquer transação 
legal, os direitos e obrigações decorrentes do contrato de permissão, sob pena de resolução do 
contrato e aplicação das demais penalidades cominadas legal e contratualmente. 

§ 4º É vedado ao permissionário subconceder ou ceder os móveis, no todo ou em parte, a 
terceiros, a qualquer título, gratuito ou oneroso, sob pena de rescisão do contrato e aplicação 
de outras sanções previstas na legislação de regência, salvo prévia autorização da 
Administração Municipal. 

Art. 39. Resolver-se-á a permissão, além das causas previstas nesta Lei, na hipótese de 
extinção da empresa ou sociedade ou cessação definitiva das atividades instaladas. 

Art. 40. A permissão de uso não poderá ser cedida por ato negocial, salvo sucessão comercial 
ou sucessão legítima e testamentária, mediante prévia e expressa concordância do Poder 
Público Municipal, bem como mantida a destinação do móvel e os encargos incidentes. 

Art. 41. O Município não indenizará quaisquer serviços de conservação ou manutenção 
realizados no móvel, nem restituirá valores de qualquer natureza que tenha despendido o 
permissionário durante a permissão de uso. 

Art. 42. As importâncias pagas a título de uso durante o prazo da permissão, não serão 
consideradas amortizações, não ensejando transferência definitiva de propriedade ao 
permissionário ou a seus sucessores. 

Art. 43. A taxa de uso do bem móvel será fixada mediante maior oferta, observado o valor 
mínimo fixado no edital, podendo ser estabelecido prazo de carência para o pagamento da 
primeira prestação de até 01 (um) ano, a contar da data do início das atividades, sendo 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Finanças a emissão do documento de 
arrecadação de valores. 

§ 1º Ocorrendo atraso no pagamento da primeira mensalidade referente a taxa de uso do bem 
móvel, após o prazo estipulado para seu início, implicará na incidência de multa moratória de 
2% (dois por cento) sobre o valor total do móvel, fixado no contrato de permissão de uso. 

§ 2º A multa referida no parágrafo anterior deverá ser paga em parcela única e 
simultaneamente ao cumprimento do contrato de permissão de uso, sob pena de inscrição em 
Dívida Ativa, acrescida de correção monetária e juros de mora calculados pela Selic a partir do 
vencimento, e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor 
corrigido, para imediata execução fiscal. 

§ 3º O valor da remuneração ajustada em decorrência do processo licitatório será reajustado 
anualmente, aplicando-se a variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou outro que vier a substituir. 

Art. 44. Quando o bem público for destinado para entidade, organização ou associação, pública 
ou privada, sem fins lucrativos, a critério do Poder Executivo, avaliado a oportunidade e 
conveniência, o contrato de permissão de uso poderá prever isenção de cobrança da taxa de 
uso do bem móvel, ficando o permissionário obrigado pela conservação e manutenção do bem, 
sem prejuízo da responsabilidade pelos encargos civis, administrativos e tributários que 
venham a incidir. 

Art. 45. Serão suportadas pelo permissionário o pagamento das despesas necessárias ao uso 
do bem móvel, certidões de praxe, cartoriais, bem como todos os ônus fiscais e parafiscais, 
impostos, taxas, custas ou quaisquer outros que incidirem ou venham a incidir sobre a 
permissão. 
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Art. 46. Desde a assinatura do contrato de permissão de uso, o permissionário fruirá do móvel 
para os fins estabelecidos e responderá por todos os encargos civis, administrativos e 
tributários que venham a incidir. 

Art. 47. O permissionário ficará obrigado pela conservação e manutenção do móvel, devendo 
contratar seguro contra danos, furto ou roubo, a critério da administração. 

Art. 48. Constitui inadimplemento contratual a inobservância do dever do permissionário pela 
conservação e manutenção do móvel, bem como ofensa a lei, regulamentos, edital, plano de 
negócios e do contrato celebrado entre as partes, sem prejuízo da aplicação, no que couber, 
do Art. 36 desta lei e do contraditório e ampla defesa. 

 

CAPÍTULO IV 

Dos Serviços de Máquinas 

Art. 49. Os serviços de máquinas, tais como terraplanagem, aterramento, transporte de terra e 
materiais, ou qualquer serviço que utilize de máquinas e equipamentos do patrimônio público, 
necessários à instalação, ampliação, manutenção e fomento de atividades industriais, 
empresariais ou sociais, à transferência, ampliação ou criação de filiais das já estabelecidas no 
território municipal, poderão ser prestados pelo Município ao particular, obedecidas às 
disponibilidades financeiras, prioridades administrativas e atendido os requisitos necessários, 
sempre de forma tarifada, de acordo com os valores fixados em Decreto específico, sendo 
limitada: 

I – até 250 (duzentos e cinquenta) horas/máquina, para implantação, ampliação ou 
manutenção de atividades industriais, empresariais ou sociais, nos termos do caput deste 
artigo. 

Parágrafo único. O limite de que trata este artigo poderá exceder em até 20% (vinte por cento), 
quando indispensáveis à conclusão dos serviços, sendo o excedente faturado de forma integral 
e sem aplicação de subsídio. 

Art. 50. Em nenhuma hipótese haverá prestação gratuita dos serviços de máquinas descritos 
no artigo anterior, sendo subsidiado pelo município 60% (sessenta por cento) do custo do 
respectivo incentivo, fixado o valor médio em Decreto específico, sob pena de apuração de 
perdas e danos e responsabilidade do agente público e do particular. 

Art. 51. O interessado ao subsídio financeiro nos serviços de máquinas de que trata esta Lei, 
observada as disposições do Capítulo IV, deverá protocolar requerimento na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia – SMDE, instruído com os 
seguintes documentos:  

I – descrição dos serviços de máquinas pretendidos, devendo manifestar expressamente quais 
serviços de que necessita, os benefícios para o empreendimento, geração de emprego e 
renda, com descrição de máquinas e equipamentos a serem utilizados, e a estimativa de 
quantidade de horas/máquina necessárias a realização dos serviços; 

II – prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, mediante 
certidões negativas ou equivalentes, na forma da lei; 

III – licença de funcionamento, prova de regularidade ambiental ou sanitária, quando exigível, 
na forma da lei. 

Art. 52. Autuado o requerimento de que trata o artigo anterior e preenchido os requisitos 
previstos nesta lei, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e 
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Tecnologia – SMDE deverá se manifestar quanto ao requerimento, devendo expedir 
autorização expressa, mediante despacho, se preenchido os requisitos legais e previstos no 
edital de chamamento público, encaminhando os autos à Secretaria Municipal de Viação e 
Serviços Urbanos. 

Art. 53. Recebendo os autos, a Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos poderá 
realizar vistoria prévia no local indicado pelo interessado, avaliando a real necessidade dos 
serviços de máquinas requeridos, bem como a possibilidade de execução dos serviços 
solicitados. 

Art. 54. Sendo viável e possível a execução dos serviços solicitados, a Secretário de Viação e 
Serviços Urbanos deverá se manifestar quanto ao requerimento, devendo expedir autorização 
expressa, mediante despacho, se preenchido os requisitos legais. 

Art. 55. Os serviços de máquinas poderão ser indeferidos por motivo de conveniência e 
oportunidade da Administração, desde que devidamente justificados. 

Parágrafo único. Na hipótese de indeferimento de que trata o caput deste artigo, o interessado 
será notificado no prazo de 15 (quinze) dias para, em igual prazo, apresentar pedido de revisão 
ao Chefe do Poder Executivo. 

Art. 56. Autorizada a concessão do incentivo, a Secretaria Municipal de Viação e Serviços 
Urbanos expedirá Guia de Execução de Serviço, contendo, no mínimo: 

I – data e endereço onde os serviços serão executados; 

II – nome completo do servidor responsável pela execução dos serviços; 

III – descritivo detalhado do serviço a ser executado, especificando as máquinas, 
equipamentos e quantidade de horas autorizadas. 

Art. 57. O servidor público operador do equipamento que realizar serviços em desconformidade 
com esta lei ou com a Guia de Execução de Serviço, responderá civil, penal e 
administrativamente, sem prejuízo da apuração de perdas e danos. 

Parágrafo único. Os servidores públicos da Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos 
deverão acompanhar em seu poder a Guia de Execução de Serviço, para fins de fiscalização e 
controle, sob pena de apuração de responsabilidade. 

Art. 58. A prestação de serviços de máquinas será individualizada por beneficiário, devendo ser 
lavrado o termo de recebimento ao final da execução dos serviços, devidamente assinado pelo 
beneficiário e servidor público encarregado, com descritivo detalhado das máquinas, 
equipamentos e quantidade de horas efetivamente utilizadas na execução dos serviços. 

Art. 59. Executado os serviços e lavrado o termo de recebimento, a Secretaria Municipal de 
Viação e Serviços Urbanos deverá elaborar, no prazo de 15 (quinze) dias, planilha de cálculo 
do valor relacionado à concessão dos incentivos autorizados, bem como providenciar a 
emissão do documento de arrecadação de valores aos cofres municipais junto à Secretaria 
Municipal de Finanças. 

Art. 60. A Secretaria Municipal de Finanças deverá expedir, no prazo de 15 (quinze) dias, o 
documento de arrecadação de valores para o devido pagamento, podendo a empresa requerer 
parcelamento em até 3 (três) prestações mensais, sem acréscimos. 

§ 1º O documento de arrecadação terá data de vencimento de até 30 (trinta) dias após sua 
emissão. 

§ 2º Compete ao beneficiário a retirada do documento junto a Secretaria Municipal de Finanças 
ou outro local indicado. 
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§ 3º Na hipótese de inadimplência do beneficiário quanto ao recolhimento dos valores no 
documento de arrecadação, fica vedado ao devedor receber novos incentivos de que trata esta 
lei, até a regularização do débito. 

§ 4º Na hipótese de inadimplência, o devedor será notificado pessoalmente, através dos 
correios ou por edital para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento ou apresentar 
impugnação aos valores lançados. 

§ 5º Apresentada impugnação na forma do parágrafo anterior, os autos serão encaminhados à 
Procuradoria do Município para instrução e parecer opinativo, sendo remetido ao Chefe do 
Poder Executivo para julgamento, sem prejuízo da suspensão da exigibilidade do crédito não 
tributário. 

§ 6º Sendo julgada improcedente a impugnação, o devedor será notificado pessoalmente, 
através dos correios ou por edital para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher aos cofres 
municiais os valores devidos. 

§ 7º Não realizado o pagamento ou não apresentada impugnação no prazo previsto, os valores 
deverão ser inscritos em dívida ativa, nos termos da legislação tributária, com atualização 
monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei, sendo remetidos 
imediatamente à Procuradoria do Município para execução fiscal. 

Art. 61. É vedado o acúmulo e a transferência de horas/máquina de um interessado para outro. 

Art. 62. As máquinas pertencentes ao patrimônio público e disponibilizadas para a execução 
dos serviços previstos nesta lei, serão equipadas com dispositivos de controle de horas 
trabalhadas, sem prejuízo de outros controles que a Administração vier a instituir. 

Art. 63. No caso de serviços de máquinas prestados no interior do Município, os solicitantes do 
serviço deverão manter a testada de seus imóveis e as laterais das estradas roçadas e 
preservada, sob pena de não serem executados os serviços requeridos. 

Art. 64. As máquinas e equipamentos poderão ser retirados das propriedades dos interessados 
em função de emergências no serviço público, na eventualidade de quebra de algum 
equipamento, no caso de suspensão do programa em caso de situação de indisponibilidade 
financeira do Município ou em obediência à legislação eleitoral vigente. 

Art. 65. Os serviços que necessitem de autorização dos órgãos ambientais serão de inteira 
responsabilidade do proprietário ou interessado, sendo que os serviços não serão executados 
até a liberação dos órgãos competentes. 

 

CAPÍTULO V 

Das Disposições Gerais 

Art. 66. Os recursos financeiros recebidos pelo Município em razão da execução desta Lei, 
serão destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico – FMDE, o qual se 
valerá destes recursos para o desenvolvimento econômico e social, a fim de promover, entre 
outros, os setores de agronegócio, indústria, comércio, turismo, prestadores de serviços e, 
ainda, tecnológico profissional e empregabilidade, através de novos incentivos, capacitações, 
inovações, incubadoras e demais instrumentos congêneres. 

Art. 67.  Os recursos para a execução do presente programa serão consignados na Lei do 
Orçamento Anual – LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Plano Plurianual – PPA. 
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Art. 68. Constituem fontes de recursos financeiros do Programa de Desenvolvimento 
Econômico e Social de Chopinzinho de que trata esta Lei as receitas provenientes do Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Econômico – FMDE. 

Art. 69. É vedada a concessão de incentivos de que trata esta lei, bem como a disponibilização 
de máquinas e equipamentos públicos, aos imóveis que estejam fora dos limites territoriais do 
município, sob pena de apuração de responsabilidade civil, penal e administrativa. 

Art. 70. As Secretarias Municipais competentes para a execução desta lei disponibilizarão 
formulários para as solicitações dos serviços, controle das horas trabalhadas, guias de 
recolhimento e outros documentos necessários para execução da presente lei. 

Parágrafo único. As Secretarias Municipais designarão servidor público para fins de controle 
administrativo e financeiro dos procedimentos previstos nesta lei. 

Art. 71. Os benefícios previstos nesta lei poderão ser suspensos a qualquer momento mediante 
ato devidamente fundamentado do Chefe do Poder Executivo, em caso de situação de 
indisponibilidade financeira do Município, a critério da administração pública ou em obediência 
à legislação eleitoral vigente. 

Art. 72. A concessão de incentivos de que trata o Art. 3°, incisos I, II e III não exclui o 
beneficiário dos demais incentivos previstos nesta Lei, quando se tratar de ampliação ou 
criação de filiais de empresas já instaladas. 

Parágrafo único. Não poderá ser cumulado os incentivos de que trata o Art. 3°, incisos I e II 
desta Lei, no mesmo beneficiário ou grupo econômico. 

Art. 73. Fica autorizado o Poder Executivo a proceder à concessão dos imóveis ou áreas, bem 
como a permissão de uso de móveis, sempre que incluídas, caso a caso, mediante lei 
específica no Anexo I desta lei. 

Art. 74. Fica declarada, para todos os fins jurídicos e legais, a desafetação dos móveis, imóveis 
ou áreas incluídas no Anexo I desta lei.  

Art. 75. Permanecem inalteradas as cláusulas e efeitos dos contratos ou instrumentos 
congêneres celebrados com fundamento na Lei Municipal n.° 3.603/2016, regendo-se por 
àquelas disposições até a sua conclusão.  

Art. 76. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário, em especial a Lei Municipal n.° 3.603/2016. 

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO/PR, DE 10 DE SETEMBRO DE 2018. 

 
Álvaro Dênis Ceni Scolaro 

Prefeito  
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ANEXO I 

 

Item Lei n.° Área Descrição do patrimônio Modalidade 

1  2.677,35m² 

Parte do Lote n° 01, da Quadra n° 05, 
do “Loteamento Industrial”, situado 
no Quadro Urbano desta Cidade e 
Comarca de Chopinzinho, Estado do 
Paraná, sem benfeitorias, com frente 
para as Ruas n° 01 e 03, matrícula 
n°26.934, número de registro 
patrimonial n° 19001. 

Concessão de Direito Real 
de Uso de Imóvel 

Ou 

Concessão Administrativa 
de Uso de Imóvel 

2  1.862,30m² 

Lote n° 09, da Quadra n° 06, do 
Loteamento “Residencial Casarão II”, 
situado no Quadro Urbano desta 
Cidade e Comarca de Chopinzinho, 
Estado do Paraná, sem benfeitorias, 
com frente para a Rua Frei Everaldo, 
matrícula n° 23.078, número de 
registro patrimonial n° 24.298. 

Concessão de Direito Real 
de Uso de Imóvel 

Ou 

Concessão Administrativa 
de Uso de Imóvel 

3  13.539,02m² 

Lote n° 08 da Quadra n° 03, do 
“Loteamento Industrial”, situado no 
Quadro Urbano, desta Cidade e 
Comarca de Chopinzinho, Estado do 
Paraná, sem benfeitorias, com frete 
para a Rua n° 04, matrícula n° 
21.669, número de registro 
patrimonial n° 24.299.  

Concessão de Direito Real 
de Uso de Imóvel 

Ou 

Concessão Administrativa 
de Uso de Imóvel 

4  2.621,90m² 

Praça n° 01-A, da Quadra n° 00, 
situada no Quadro Urbano, desta 
Cidade e Comarca de Chopinzinho, 
Estado do Paraná, com frete para a 
Avenida XV de Novembro equina 
com a Avenida Getúlio Vargas e Rua 
Antônio V. Duarte, matrícula n° 
25.156, número de registro 
patrimonial n° 19.003.  

Especificações do Imóvel 
Área Ocupada: 574,53 m²; 
Área Construída: 293,52 m²; 

Concessão de Direito Real 
de Uso de Imóvel 

Ou 

Concessão Administrativa 
de Uso de Imóvel 
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Áreas Edificadas 
Área Existente Interna: 117,00m² 
Área a Construir Interna: 176,52m² 
Casa de Gás (área externa): 1,12m² 
Total de Áreas Edificadas Interna: 
293,52m² 
Total de Áreas Edificadas Externa: 
1,12m² 
Área Total Edificada: 294,64m² 
Áreas Não Edificadas 
Deck sem cobertura impermeável: 
41,40m² 
Área verde permeável: 1.232,18m² 
Playground impermeável: 238,49m² 
Área em paver semipermeável: 
815,19m² 
Total de Área Externa Impermeável: 
279,89m² 
Total de Área Externa 
Semipermeável: 815,19m² 
Total de Área Externa Permeável: 
1.232,18m² 
Total de Área Não Edificada: 
2.327,26m² 

5  2.205,96m² 

Parte dos Lote n.°s. 09 e 10 da 
Quadra n° 04 do “Loteamento Duque 
de Caxias”, que por subdivisão 
particular passou a denominar-se 
Lote n° 09-C, situado no Quadro 
Urbano, desta Cidade e Comarca de 
Chopinzinho, Estado do Paraná, sem 
benfeitorias, matrícula n° 20.099, 
número de registro patrimonial n° 
9.933. 

Concessão de Direito Real 
de Uso de Imóvel 

Ou 

Concessão Administrativa 
de Uso de Imóvel 
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ANEXO II 

 

 

 

Geração de empregos Valor de Oferta Pontos Faturamento Anual Pontos 

3 Pontos por Colaborador 

0 a 10% do Mínimo do Edital 0 até 100.000 0 

11 a 20%  10 100.001 a 300.000 7 

21 a 30 20 300.001 a 600.000 10 

31 a 40 30 600.001 a 1.000.000 20 

41 a 50 40 1.000.001 a 2.000.000 30 

51 a 60 50 2.000.001 a 3.000.000 40 

61 a 70 60 3.000.001 a 4.000.000 50 

71 a 80 70 4.000.001 a 5.000.000 60 

81 a 90 80 5.000.001 a 6.000.000 70 

91 a 100 90 6.000.001 a 7.000.000 80 

acima de 100%  100 7.000.001 a 8.000.000 90 

  
 

8.000.001 a 10.000.000 100 

  Acima de 10.000.000 120 


