
LEI Nº 1328, DE 14 DE AGOSTO DE 2013 

     

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a 

proceder Concessão de Direito Real de Uso de 

terreno que especifica à ASSOCIAÇÃO DE 

PRODUTORES DA LINHA ANGHINONI - APLA.  

  

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

Prefeito de Renascença, sanciono a seguinte,  

 

LEI: 

                           

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a concessão de 

direito real de uso à ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA LINHA ANGHINONI - 

APLA, pessoa jurídica de direito privado, localizada na Comunidade de São José, s/nº 

CEP 85.610-000, no Município de Renascença, inscrita no CNPJ nº 13.412.773/0001-27, 

um terreno com suas benfeitorias, para uso comunitário, com área de 2.881,00 m² (dois 

mil, oitocentos e oitenta e um metros quadrados), onde funcionava a Escola Moisés 

Lupion, sendo o imóvel denominado ESCOLA, situado na Fazenda Santana, matriculado 

sob nº 13.187, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Francisco Beltrão. 

 

Parágrafo único – Em contrapartida a Associação deverá iniciar a implantação de 

infraestrutura e desenvolver no imóvel atividades culturais, educacionais, esportivas e de 

lazer, para a comunidade, num prazo máximo de 3 anos. Caso isso não ocorra, a posse do 

imóvel retrocederá automaticamente ao Município.   

 

Art. 2º. A Associação fica obrigada a zelar e conservar o imóvel como se fosse de 

sua propriedade e dar a destinação adequada, de acordo com as finalidades previstas no 

Art. 2º do seu Estatuto Social. 

 

Art. 3º. O prazo desta Concessão será de 30 (trinta) anos, prorrogáveis 

automaticamente, por iguais e sucessivos períodos, devendo a parte que não pretender 

mais a concessão, notificar a outra, com antecedência de sessenta dias do término do prazo 

contratual. 

 

Art. 4º Decorrido o prazo fixado no Art. 3º, caso não seja comprovado o 

cumprimento do disposto no Art. 2º desta Lei, bem como as demais exigências e 

obrigações a serem firmadas no termo de Concessão de Direito Real de Uso, resultará na 

revogação da Concessão devendo ocorrer a conseqüente reversão/devolução ao patrimônio 

Município de Renascença, o imóvel descrito no Art. 1º com todas as benfeitorias 

existentes sobre o mesmo, sem direito a indenização. 

 

Art. 5º. O Poder Executivo Municipal fica obrigado a proceder à revogação da 

Concessão de Direito Real de Uso, bem como tomar as medidas legais cabíveis para 

desocupação do imóvel objeto desta lei, caso a Associação beneficiada venha a 

descumprir com o disposto nesta lei, bem como no termo de Concessão de Direito Real de 

Uso a ser firmado, no prazo de até 60 (sessenta) dias, após tomar conhecimento do fato. 

 



Art. 6º. O Município de Renascença permanece com a propriedade do imóvel, 

podendo requisitá-lo, quando o interesse público exigir. 

 

Art. 7º. A Associação poderá executar obras e melhorias no terreno, devendo para 

tanto apresentar previamente o projeto, para aprovação do Município e atender todos os 

requisitos legais pertinentes. 

 

Art. 8º.  A Associação não poderá ceder, locar, emprestar ou a qualquer título 

transferir a posse do imóvel à terceiros, sendo essa atitude suficiente para revogação da 

concessão e a retrocessão do terreno com as benfeitorias existentes ao patrimônio do 

Município, sem direito a indenização. 

 

Art. 9º. Fica o Poder Executivo Municipal dispensado da realização de certame 

licitatório, nos termos da Lei Orgânica do Município de Renascença, em razão do 

interesse público na Concessão.  

 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Renascença, aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, 52º 

ano de emancipação. 

 

 

Lessir Canan Bortoli 

Prefeito 


