
 
 
 

L E I  Nº  1 1 5 1   
 
Autoriza a cessão em comodato, de 

imóveis   para fins comerciais.  
 
   A Câmara Municipal de Vereadores de Renascença, Estado 

do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 
 

   Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a ceder em 
comodato, com encargos,  pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogável por igual 
período,  para fins comerciais, a empresa descrita no artigo 2º, seguintes bens: 

 
   I – Lote Urbano número 05,  da quadra número 58, da área 
Industrial I, com área superficial de 2.254,95m²  (dois mil duzentos e 

cinquenta e quatro metros e noventa e cinco decímetros quadrados), com 
matricula no Cartório de  Registro de Imóveis Primeiro Ofício da Comarca de 
Francisco Beltrão sob nº  26775. 

 
   II - Lote Urbano número 06,  da quadra número 58, da 
área Industrial I, com área superficial de 2.020,05m²  (dois mil vinte metros e  

cinco decímetros quadrados), com matricula no Cartório de  Registro de 
Imóveis Primeiro Ofício da Comarca de Francisco Beltrão sob nº  26.776. 
 

   III - Lote Urbano número 07,  da quadra número 58, da 
área Industrial I, com área superficial de 1.785,15m²  (Hum mil setecentos e 
oitenta e cinco metros e quinze decímetros quadrados), com matricula no 

Cartório de  Registro de Imóveis Primeiro Ofício da Comarca de Francisco 
Beltrão sob nº  26.777. 
 

   Parágrafo Único – O Município executará,  as obras e 
serviços de terraplanagem e infra-estrutura necessária a implantação da 
empresa descrita no artigo 2º.  

 
 
   Art. 2º - O Contrato  de Comodato objeto desta lei, será 

firmado com a empresa Pedrão Comércio de Alimentos Ltda , inscrita no CNPJ 
sob nº 10.259.848/0001-93, Inscrição Estadual nº 90469486-00, com sede 
atual na Rua São Francisco de Assis, nº 202, Bairro Guanabara, Francisco 

Beltrão-Pr, e que atua no ramo de Comércio Atacadista de alimentos.      
 
   § 1º  Obriga-se a Comodatária a construir, nos imóveis 

descritos no artigo 1º, no prazo de um ano, barracão de 2.000 m2 (dois mil 
metros quadrados), no valor aproximado de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais). 

 
   § 2º Em caso de rescisão contratual, por iniciativa do 
Município de Renascença, durante a vigência do comodato, ou por término  do 

prazo com renovação, o comodante indenizará a comodatária dos bens 
edificados nos imóveis objetos da presente Lei. 



 
 
 

 
 
   § 3º O valor da indenização será definido por comissão de 

avaliação mista, composta por membros do Executivo e do Legislativo 
Municipal. 
 

                              Art. 3º  Fica o Executivo Municipal autorizado, através do 
Contrato de Comodato, a estabelecer outros encargos à comodatária, desde 

que não contrariem o disposto na presente Lei. 
 
   Art. 4º - Está Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação revogada as disposições em contrário.  
 
  Gabinete do Prefeito Municipal de Renascença, em 01 de setembro  

de 2010. 
 
 

 
JOSÉ KRESTENIUK 

Prefeito Municipal 


