
 

 

     LEI Nº 767/2015 

 
      A Câmara Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, decretou, e 

eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 Art. 1º- Fica alterado o art. 9º, da Lei nº 740/2014, de 17 de setembro de 2014, que passa a viger 

com a seguinte redação: 

                                                         "Art. 9º-Ao final da concessão o imóvel deverá ser devolvido 

no mesmo estado em que foi entregue, sendo que todas as 

benfeitorias que porventura sejam edificadas no local 

deverão ser retiradas pelo Concessionário, ou, havendo 

interesse público, eventualmente indenizadas e 

incorporadas ao Patrimônio Público, desde que sejam 

cumpridas as exigências legais." 

Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

     Gabinete do Prefeito Municipal, 

     Em Rio Azul, 31 de março de 2015. 

 

 

 

 

 

      Silvio Paulo Girardi 

      Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 



 

 

 

Senhores Vereadores: 

Servimo-nos do presente documento para encaminhar em anexo projeto de lei que 

altera a lei nº 740/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder direito real de uso 

sobre uma área de terreno urbano com 737,00 m². 

A alteração proposta tem por fundamento o elastecimento do prazo da concessão 

levado a efeito através da lei nº 755/2014, de autoria do Vereador Jair Boni, o qual justificou em 

seu projeto que: "o prazo inicialmente estipulado de dois anos é pouco e faz o empresário temer 

pelos investimentos já feitos e outros que pretende fazer no local, daí a razão maior para 

estender o prazo da concessão (...)." 

Com o mesmo fundamento faz-se necessária a alteração do art. 9º da referida lei, 

visto que o texto origiunal prevê que todas as benfeitorias edificadas no local serão incorporadas 

ao patrimônio público. 

Ora, seria injusto permitir que o particular se instale em área pública e ali 

permaneça pelo prazo de 15 (quinze) anos sem lhe permitir que com o término da concessão ou 

retire as benfeitorias construídas, ou então, que seja indenizado pela incorporação das mesmas ao 

patrimônio público, obedecidas, por óbvio, as exigências legais. 

Certo da atenção de todos, contamos com a aprovação da presente proposta 

legislativa. 

Elevamos nossos protestos de estima e consideração. 

Edifício da Prefeitura Municipal de Rio Azul, em 19 de fevereiro de 2015. 

 

 

SILVIO PAULO GIRARDI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor  

LEANDRO JASINSKI 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rio Azul 

Nesta cidade 

Ofício nº 08/2015/Gab 

Rio Azul, 19 de fevereiro de 2015. 



 

 

 

Assunto: Encaminhamento de projeto de lei. 

 

 

Servimo-nos do presente documento para encaminhar em anexo projeto de lei que 

altera a lei nº 740/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder direito real de uso 

sobre uma área de terreno urbano com 737,00 m². 

A alteração proposta tem por fundamento o elastecimento do prazo da concessão 

levado a efeito através da lei nº 755/2014, de autoria do Vereador Jair Boni, o qual justificou em 

seu projeto que: "o prazo inicialmente estipulado de dois anos é pouco e faz o empresário temer 

pelos investimentos já feitos e outros que pretende fazer no local, daí a razão maior para 

estender o prazo da concessão (...)." 

Com o mesmo fundamento faz-se necessária a alteração do art. 9º da referida lei, 

visto que o texto original prevê que todas as benfeitorias edificadas no local serão incorporadas 

ao patrimônio público. 

Ora, seria injusto permitir que o particular se instale em área pública e ali 

permaneça pelo prazo de 15 (quinze) anos sem lhe permitir que com o término da concessão ou 

retire as benfeitorias construídas, ou então, seja indenizado pela incorporação das mesmas ao 

patrimônio público, obedecidas, por óbvio, as exigências legais. 

Nestes termos, solicitamos a apreciação do projeto de lei por essa casa, 

requerendo que o mesmo seja bem acolhido por esses nobres Vereadores, em especial pelo 

elevado interesse público presente. 

Atenciosamente, 

 

 

SILVIO PAULO GIRARDI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

A sua Excelência o Senhor 

LEANDRO JASINSKI 

Presidente da Câmara Municipal de Rio Azul 

Nesta cidade 


