
 

 
 

LEI Nº 517/2009 
 
A Câmara Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, 

decretou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:  
Art. 1º-  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar concessão de uso de espaço na Praça 

Tiradentes, com área de 2,25 m2 (1,50 x 1,50 m), ao Sicredi – Sistema de Crédito 
Cooperativo -, para fins de colocação de um relógio termômetro digital. 

§- único-  O prazo da concessão será de 10 (dez) anos, contados da data de assinatura do contrato e 
poderá ser prorrogado conforme acordo entre as partes. 

Art. 2º-  O espaço público definido pelo art. 1º, deverá ser utilizado pela concessionária única e 
exclusivamente para instalação de totem com relógio termômetro digital. 

§ 1º- O relógio digital marcará o horário e a temperatura ambiente e terá um espaço informativo 
para uso do município e da concessionária. 

§ 2-  O município autorizará à concessionária a proceder as adaptações que se fizerem 
necessárias para seu bom funcionamento, desde que não prejudique o espaço. 

§ 3º- Toda a estrutura e adequações destinadas à instalação e manutenção, inclusive consumo de 
energia, do totem correrá por conta e sob a responsabilidade da concessionária.  

§ 4º-  Obriga-se a concessionária a zelar pelas instalações elétricas, hidráulicas, bem como limpeza 
e conservação da dependência cedida e qualquer irregularidade constatada, a concessionária 
saná-la-á imediatamente. 

§ 5º-  Não será permitida nenhuma atividade distinta ou estranha ao objeto desta lei no local 
destinado ao funcionamento do totem, sendo vedada a sua cessão ou transferência sem 
autorização expressa da municipalidade. 

Art. 3°-  A concessão de uso é dada a título precário por prazo determinado, tendo caráter gratuito e 
intransferível. 

Art. 4°-  Revogada a concessão, a dependência será restituída à concedente, independentemente de 
qualquer providência judicial ou extrajudicial. 

Art. 5°-  A concessionária não poderá reclamar do município o pagamento indenizatório de quaisquer 
benfeitorias realizadas quando da instalação do totem.  

§ único- As benfeitorias instaladas passarão ao patrimônio do município, com exceção dos 
equipamentos móveis, que ao final da vigência da concessão deverão ser removidos pela 
concessionária, às suas expensas. 

Art. 6º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 

       Gabinete do Prefeito Municipal, 
      Rio Azul, 14 de dezembro de 2009. 
       (a)- Vicente Solda 
                   Prefeito Municipal 
 
 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


