
LEI Nº 1320, DE 18 DE JULHO DE 2013 

     

Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber por 

doação, da empresa MAZP DISTRIBUIDORA DE 
PETRÓLEO LTDA a reforma da cobertura do Ginásio 

de Esportes Mario Nardi e dá outras providências.  

  

A Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu, LESSIR CANAN BORTOLI, Prefeito de 

Renascença, sanciono a seguinte,  

LEI:                           

 

Art. 1º. Nos termos do Art. 70, inciso XIII e Art. 132 da Lei Orgânica do Município de 

Renascença, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Parceria com a empresa 

MAZP DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, inscrita no CNPJ nº 85.050.474/0003-62, 

localizada na Rodovia PR 280, km 176, nesta cidade de Renascença-PR, para receber como doação, a 

troca de parte da cobertura, recuperação e conserto de parte da cobertura do Ginásio de Esportes 

Mario Nardi, visando solucionar o problema de infiltração de água. 

 

Parágrafo Único. O valor para a troca ou recuperação parcial da cobertura de que trata este 

Artigo, está estimado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), podendo variar para mais ou para 

menos e será pago diretamente ao fornecedor do material ou executor do serviço. 

 

Art. 2º. A contratação de empresa ou profissional habilitado para execução dos serviços 

descritos no Art. 1º desta Lei, será de inteira responsabilidade da empresa MAZP, não podendo o 

Município interferir na negociação.  

 

Art. 3º. Caberá ao Município divulgar ou permitir a divulgação da logomarca ou mensagem 

publicitária da MAZP, no interior do Ginásio, em spot's de rádio e em jornais de circulação local e 

regional. 

 

Art. 3º. Caberá ao Município permitir a divulgação da logomarca ou mensagem publicitária da 

MAZP, no interior do Ginásio. Redação dada pela emenda modificativa nº 001/2013. 

 

Art. 4º. Caberá ao Município a fiscalização dos serviços, de acordo com o código de obras e 

demais normas atinentes, a permitir livre acesso a empresa contratada para executar o serviço e 

colaborar na realização dos trabalhos. 

 

Art. 5º. Fica estabelecido o prazo máximo de seis meses, para a execução das melhorias 

previstas nesta Lei, podendo ser prorrogado, havendo justificativa plausível. 

 

Art. 6º. Os casos omissos ou não descritos nesta Lei, serão consignados no Termo de Parceria. 

 

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Renascença, aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, 52º ano de 

emancipação. 
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