
 
 
   

L E I  N.º  9 4 3   
 
 

Autoriza a cessão em comodato, com 
encargos, de terreno, edificação e instalações 
para fim industrial que especifica, e dá outras 
providências. 
 
 

   A Câmara Municipal de Vereadores de Renascença, 
Estado do Paraná, aprovou e eu, Geraldo Giacomini,  Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte Lei: 
 
   Art.1º- Fica o Executivo Municipal autorizado a ceder em 
comodato, com encargos,  pelo prazo de 05 (cinco) anos para fins industriais, 
os seguintes bens: 
 
   I – Lote Urbano número 01, (um) da quadra número 63 
(sessenta e três), da área Industrial II, com área superficial de 2.436,03/m² (dois 
mil quatrocentos e trinta e seis  metros e três decímetros quadrados), com 
Matricula do Cartório de Registro de Imóveis Primeiro Ofício de Francisco 
Beltrão, sob n.º 24.538; 
 
   II – Um barracão com 155,96.m² (cento e cinqüenta e cinco 
metros e noventa e seis centímetros quadrados) de área construída, edificado 
sobre o lote referido no item anterior. 
 
   § Único – O Município executará  as obras e serviços de 
infra-estrutura necessária à implantação da unidade industrial. 
 
   Art.2º - O Termo de Comodato objeto desta Lei, será 
firmado com a empresa ALUMINIOS LUI & PRESTES LTDA, CNPJ Nº 
05.745.151/0001-92 e tem por finalidade criar as condições e viabilizar a 
implantação de indústria Metalúrgica, no Município de Renascença. 
 
   Art. 3º - O Município poderá prorrogar por mais 05 (cinco) 
anos, com a formalização de Termo Aditivo firmado entre as partes, dos bens 
descritos no art. 1º desta Lei, desde que a Comodatária cumpra com as metas  
estabelecidas: 
 
   I – Construção de um barracão industrial com 155,96.m² 
(cento e cinqüenta e cinco metros e noventa e seis centímetros quadrados),  a 
ser edificado  em local  determinado pelo Município; 
 
 
 



 
 
 
   II – Ampliação da área construída do barracão que receberá 
em doação, em no mínimo 100,00/m² (cem) metros quadrados, para 
consolidação das atividades da empresa; 
    

III – O objeto do item  I será devolvido ao Município em 
forma de doação e objeto do item II será de propriedade da própria 
Comodatária. 

 IV - É expressamente vedado à Comodatária, sob pena de 

revogação imediata do comodato, ceder, emprestar, locar ou transferir o imóvel 

referido, seja a que título for. 

 
   §  1º  - A doação  em caráter definitivo só ocorrerá após o 
cumprimento das obrigações estabelecidas nesta Lei e no Termo de Comodato 
a ser firmado e após decorrido o prazo de no mínimo 10 (dez) anos. 
 
   § 2º - Os demais direitos, obrigações e responsabilidades 
das partes, serão definidos em Termo de Comodato, com referendo do Poder 
Legislativo. 
 

Art. 4º - Em caso do não cumprimento do estabelecido 
nesta Lei e no Termo de Comodato, a qualquer tempo o Município poderá 
retomar o imóvel sem que caiba a comodatária qualquer interpelação judicial ou 
extrajudicial. 

 
Art.5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a tomar as 

providências necessárias para o efetivo cumprimento do disposto nesta Lei. 
 
   Art.6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
   Gabinete do Prefeito Municipal de Renascença, em 23 de 
agosto de 2007. 
 
 

GERALDO GIACOMINI 
Prefeito Municipal 

 


