
 

 
 

LEI Nº 470/09  

  A Câmara Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, 

decretou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º-  Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder direito real de uso sobre uma 

cabine de fonoaudiologia, para a Empresa Protesul, inscrita no CNPJ sob nº 07.252.937/0001-01, 

com sede à Rua Guilherme Pereira, nº 201, Centro, Rio Azul/PR, para realização de exames de 

audiometria. 

Art. 2º-  A cessão será gratuita e pelo prazo de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogada se houver interesse 

entre as partes e mediante autorização legislativa devendo o concessionário utilizar o 

equipamento, através de empresa devidamente constituída neste município, onde o próprio seja o 

titular. 

§1º-  Ao término da cessão, o cessionário deverá entregar o bem municipal cedido nas mesmas 

condições em que o está recebendo, sob pena de pagamento ao erário público. 

§2º-  A cessão é intransferível. 

Art. 3º-  O cessionário deve iniciar a prestação serviços em até 4 (quatro) meses a contar da vigência 

desta Lei e o fará com prioridade absoluta às empresas de Rio Azul, podendo também prestar 

serviços em municípios vizinhos. 

§ Único- fica obrigado o cessionário a prestar serviços durante o horário normal de expediente e de forma 

gratuita a alunos e servidores em escolas públicas municipais ou em outros órgãos públicos, a 

serem definidos pelo Chefe do Poder Executivo, ao menos uma vez por mês durante a vigência 

da cessão. 

Art. 4º-  A cessão será revogada, independente de notificação ou interpelação judicial, em caso de 

inadimplemento do cessionário de qualquer das obrigações previstas por esta Lei e outras a 

serem contratadas entre ele e o Poder Executivo, bem como de alteração da destinação do bem 

cedido. 

Art. 5º-  A partir da assinatura do contrato de cessão, o cessionário responderá por todos os encargos 

advindos da conservação do bem. 

Art. 6º-  A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

                                                     Gabinete do Prefeito Municipal, 

      Em Rio Azul, 16 de fevereiro de 2009. 

      (a) -          Vicente Solda 

                  Prefeito Municipal 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


