
  

 

 

 

 

      LEI Nº 451/08 
 
      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 pelo prazo de 5 

(cinco) anos, direito real de uso sobre o imóvel com área de 10.000,00 m² (dez mil 
metros quadrados), situado na PRT-153, MATRÍCULA Nº 6.266, CRI – Rebouças - ao 
Senhor ELOIR WOYCIECHOSWSKI, portador da CI RG 5.008.870-7-PR e do CPF 
847.084.929-87, para a ocupação e manutenção de um viveiro de essências florestais. 

Art. 2º- A concessão será gratuita e pelo prazo de 5 (cinco) anos, podendo ser prorrogada se 
houver interesse entre as partes, mediante autorização legislativa. 

§ Único- A concessão é intransferível. 
Art. 3º- A paralisação das atividades implicará na revogação imediata da concessão. 
Art. 4º- A concessão será revogada, independente de notificação ou interpelação judicial, nas 

seguintes condições: 
I-   alteração, pelo concessionário, da destinação prevista para o imóvel; 
II-  insolvência do concessionário; 
III- inadimplemento do concessionário de qualquer das obrigações previstas por         

esta Lei e outras a serem contratadas entre ele e o Poder Executivo.  
Art. 5º- 
 
Art. 6º- 
 
 
 
 
Art. 7º-    

A partir da inscrição da concessão, o concessionário responderá por todos os encargos   
civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre o imóvel e suas rendas. 
A falta de cumprimento do disposto nesta lei, a modificação da finalidade da 
concessão ou a extinção da concessionária farão o imóvel, com todas as benfeitorias e 
instalações nele introduzidas, reverterem automaticamente e de pleno direito à posse 
do Município, as quais, como parte integrante daquele, não darão direito a nenhuma 
indenização ou compensação. 
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

  
  
      Gabinete do Prefeito Municipal, 
      Rio Azul, 04 de setembro de 2008. 
         (a)   Dr. Alexandre Burko 
                                                        Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 

LEI Nº 450/08 

 

A Câmara Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, 

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

Art. 1º-  Os prejuízos causados a terceiros por servidores do município no desempenho de suas 

atividades, até o limite de 2.456,48 (duas mil, quatrocentos e cinqüenta e seis, vírgula 

quarenta e oito) URMs - Unidades de Referência Municipal -, serão apurados através de 

processo administrativo, com a designação de Comissão de Processo Administrativo, 

nomeada pelo Chefe do Poder Executivo para essa finalidade, quando não for possível 

acordo entre causador e prejudicado. 

Art. 2º-  Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a Administração Pública Municipal 

responderá objetivamente (sem a verificação de culpa) pelos danos que seus agentes, 

nessa qualidade, causem a terceiros, cuja responsabilidade será aferida nos termos 

seguintes: 

I- Verificada a ocorrência de dano a terceiro, supostamente praticado por agente da 

Administração Pública, o chefe do Poder Executivo designará Comissão de Processo 

Administrativo composta por 3 (três) servidores estáveis, a qual fará a apuração do fato 

ensejador do dano, a fim de verificar se o mesmo foi causado por agente público; 

II- Excluirá a responsabilidade da administração, no caso do fato ter ocorrido por culpa 

de terceiro ou fenômenos da natureza; 

III- A comissão poderá solicitar parecer técnico de funcionário público municipal, 

capacitado na área do dano, a fim de melhor elucidar os fatos; 

IV- Constatada pela Comissão que o dano foi efetivamente causado pelo agente da 

Administração, serão realizados 3 (três) orçamentos, e estando os mesmos no limite do 

artigo 1º, desta Lei, será de imediato ressarcido o prejuízo ao terceiro prejudicado; 

V- Após o ressarcimento do terceiro prejudicado, a Comissão de Processo 

Administrativo realizará relatório opinativo sobre a responsabilidade do agente 

administrativo no fato danoso, e encaminhará ao Chefe do Poder Executivo para 

decisão em 10 (dez) dias; 

 

 



 

 

 

VI- O autor do prejuízo terá amplo direito à defesa e, evidenciada sua culpa, 

devidamente apurada no processo administrativo, ressarcirá o município através de 

desconto em folha de pagamento do servidor, até o limite de 10% (dez por cento) da 

remuneração mensal, nos termos da Lei Municipal 93/91, de 14/11/1991. 

Art. 3º-   O valor dos danos causados que ultrapassem o limite estabelecido pelo artigo 1º, 

desta Lei somente serão ressarcidos com o trânsito em julgado de decisão judicial, 

condenando à Fazenda Pública ao ressarcimento. 

§ único- Na ocorrência do disposto no “caput”, fica assegurada a ação regressiva por parte da 

Administração Pública contra o servidor causador do dano. 

Art. 4º-  A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

  

                                   Gabinete do Prefeito Municipal, 

      Rio Azul, 04 de setembro de 2008. 

          (a)- Dr. Alexandre Burko 

                   Prefeito Municipal  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
    
      LEI Nº 449/08 
 
      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 efetuar permuta, mediante 

escritura pública, de metade do lote nº 159, Quadra 16, à Rua José Pissaia, com as 
dimensões de 11,00 x 50,00 metros, contendo uma casa de madeira, de propriedade 
do município, conforme Matrícula Nº 9.717, do Cartório de Registro de Imóveis da 
cidade e Comarca de Rebouças, Estado do Paraná, pelo lote urbano nº 09, situado na 
Rua Cafieiro Corsi, com 518,00 m², de propriedade de José de Lima, no Cartório de 
Registro de Imóveis da cidade e Comarca de Rebouças, Estado do Paraná, nº 11.269. 

Art. 2º- A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
        Gabinete do Prefeito Municipal, 
      Rio Azul, 04 de setembro de 2008. 

(a) Dr. Alexandre Burko 

                 Prefeito Municipal  

      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


