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LEI No 3.843/2020, DE 26  DE AGOSTO DE 2020 

Autoriza a permissão de uso de bens imóveis do 
Municipio de Chopinzinho, e dà outras 
p roy i dé n cia s. 

o PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANA, no uso das atribuiçoes que lhe 
são conferidas por Lei, 

Faz saber, que a Cãmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI: 

Art. 1° Fica a Poder Executivo autorizado a permitir a uso, a titulo precario, dos imóveis 
descritos no Anexo I desta lei, para fins de instalaçao de pista para a atividade de aulas 
práticas e exames de habilitacao realizadas par Centros de Formaçao de Condutores, corn 
sede no Municipio de Chopinzinho. 

§1° A permissãa de uso as empresas interessadas, ocorrerá mediante credenciamento 
através de chamamento püblico prévio. 

§21  Será fixado em edital a tarifa e/ou contrapartida do permissionário para a uso do imóvel. 

Art. 2° Findas as razOes que justifiquem a permissao de usa, bern coma vindo a Municipio a 
necessitar do imóvel para uso próprio, a mesmo reverterã ao seu dominia e passe, mediante 
notificacao prévia corn antecedência minima de 60 (sessenta) dias, suspendendo ou 
extinguindo-se a termo de permissao de uso par interesse püblico. 

Parágrafo ünico. Ocorrendo a reversão, a imOvel e suas benfeitorias passam ao dominio do 
Municipio, sem qualquer direito de indenizaçaa ao permissionário. 

Art. 31  Serao de responsabilidade dos permissionários as custos, obras e riscos inerentes 
aos investimentos necessárias a execucaa dos objetivos desta lei. 

Parágrafo ünico. Eventuais benfeitorias e/ou obras de ampliaçao do local dependerão de 
autorizacao prévia do Poder Executivo, quando presente a interesse püblico e a 
oportunidade e conveniência administrativa. 

Art. 4°  A permissao de uso do imôvel terá a prazo de vigéncia de ate 60 (sessenta) meses, 
podendo ser prorragado par sucessivas periodos, quando presente a interesse püblico e a 
oportunidade e conveniência administrativa, nao podendo exceder a limite de 240 (duzentos 
e quarenta) meses. 

Art. 5°  A permissaa de uso seré formalizada através de terma, subordinado as seguintes 
cláusulas e candicOes: 
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I - fixacao de contrapartida e/ou tarifa de ocupação mensal ou anual pelo uso do imôvel, nos 
termos fixados no edital de chamamento ptblico; 

II - inicia das atividades no prazo maxima de urn (1) mês, a contar da data de assinatura do 
termo; 

III— indisponibilidade do bern para alienacao e qualquer forma de oneração; 

IV - vedacao de transferência do bern a terceiros, a qualquer tItulo; 

V - obrigaçao dos permissionãrios pela proteçao, conservaçao e manutenção do imóvel, e 
de realizaçao de benfeitorias, sendo estas econômica e financeiramente possIveis; 

VI - a posse direta e utilizaçao efetiva do imôvel pelo permissionário, para os fins desta lei, 
somente ocorrerá apOs a apresentaçao da licenca expedida pelo órgao oficial de trànsito. 

§ 10 No caso de descumprimento de qualquer das condicOes estabelecidas, resolver-se-a de 
pleno direito a permissão de usa. 

§ 21  0 prazo de que trata a inciso II poderá ser prorrogado por ato do Chefe do Poder 
Executivo, na hipôtese de forca major ou outro motivo relevante e plenamente justificado. 

§ 31  E vedado ao perrnissionário dar corno garantia, a qualquer tItulo e em qualquer 
transacão legal, as direitos e obrigaçOes decorrentes do termo de permissao ou as 
edificacOes, instalacOes e benfeitorias nele edificadas, sob pena de resolucao e aplicaçao de 
penalidades. 

§ 40 E vedado ao permissionârio subconceder ou ceder a irnóvel, no todo ou em parte, a 
terceiros, a qualquer titulo, gratuito ou oneroso, bern corno as construcOes e edificacoes nele 
erigidas, sob pena de rescisão do termo e aplicacao de outras sançoes previstas na 
Iegislaçao de regência, salvo prévia autarizacão da Administraçao Municipal. 

Art. 6° Resolver-se-6 a permissão, além das causas previstas nesta lei, na hipOtese de 
extincao da empresa ou cessação definitiva das atividades instaladas. 

Art. 7° 0 MunicIpio não indenizará quaisquer benfeitorias realizadas no imóvel, nem 
restituirá valores de qualquer natureza que tenha despendido a perrnissionário durante a 
permissao de usa. 

Art. 80  Serao suportadas pelo perrnissionário todos as Onus fiscais e parafiscais, impostos, 
taxas, custas ou quaisquer outros que incidirem ou venham a incidir sobre a perrnissao. 

Art. 90  Desde a assinatura do termo, a permissianário fruirá do imôvel para os fins 
estabelecidos e responderá par todos as encargos civis, trabalhistas, previdenciários, 
administrativos e tributários que venham a incidir sabre suas atividades. 

Art. 10. Ficam desafetados as bens descritos no Anexo I desta lei. 
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Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as disposiçOes em 
contrário, em especial a Lei Municipal no 2.469/2009, mantendo-se vigentes e válidos todos 
Os atos praticados. 

GABINETE DO PREFEITO EE—Cf46PINZINHO - PR, 26 DE AG' .0 DE 2020. 

V oDênisCeniS 
re eito 

Publicado no Diário Oficial dos Municipios 
do Sudoeste do Paranâ 

DLOEMS 
EDIcA0 N0d.!l  bO  de2iI06 /2020 
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Anexo I 

Descricáo das areas de permissão de uso 

- 600m' (seiscentos metros quadrados), de uma area de terras que faz parte da Chácara 
no 162 da Unificaçao do Lote no oi e Parte da Chácara no 162, da Quadra no 3-A, situada no 
quadro urbano, de propriedade do Municipio de Chopinzinho, matricula no 28.949. 

II - 253,30m2  (duzentos e cinquenta e tr(§s metros e trinta decimetros quadrados), que 
consiste a area parcial do estacionamento do Centro de Eventos, Lote no 01 da Quadra no 
01. do Loteamento Duque de Caxias, situado no quadro urbano, de propriedade do 
MunicIpio de Chopinzinho, matricula no 21.427. 
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