
 
 
 
 
 

L E I  N.º  9 6 9    
 
 
            

 
Autoriza a doação de lote e edificação  para fins 
industriais, e dá outras providências. 
 
 
 

   A Câmara  de Vereadores do Município de  Renascença, 
Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 
 
   Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a doar em 
definitivo a Industria  BONETI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE 
FIBRA LTDA, inscrita no  CNPJ sob  nº  02.192.694/0001-31. 
    

I – Lote nº 08 (oito) da Quadra nº 62 (sessenta e dois), Área 
Industrial II, com área total de 6.023,48/m². (seis mil,  vinte e três metros e 
quarenta e oito centímetros quadrados), com Matricula no Cartório de Registro de 
Imóveis, Primeiro Ofício de Francisco Beltrão sob n.º 24.536, contendo um 
barracão Industrial, com 375,00/m², (trezentos e setenta e cinco metros 
quadrados) 
 
   Art. 2º - Os direitos, obrigações e responsabilidades, serão 
definidos no Termo de Doação, que será firmado entre as partes. 
 
   Art. 3º - Fica o Executivo Municipal autorizado a tomar as 
providências necessárias para o efetivo cumprimento do disposto nesta Lei. 
 
   Art. 4º - A Doação em definitivo prevista nesta Lei fica 
condicionada ao cumprimento dos encargos estabelecidos na Lei Municipal n.º 
597, de 18 de agosto de 1994. 
 

   Art. 5º - Os bens descritos no inciso I do artigo 1º desta Lei, 
não poderão ser alienados, cedidos ou locados pela donatária pelo prazo de 5 
(cinco) anos, nem utilizados para outra finalidade senão a industrial, e somente 
poderão ser dados em garantia a terceiros, mediante prévia e expressa 
autorização, por escrito, do Poder Público Municipal. 

§ 1º - No caso de paralisação das atividades da donatária ou 
suspensão por período superior a 6 (seis) meses, dentro do prazo de 5 (cinco) 
anos, reverter-se-ão ao Município os bens descritos no item I do artigo 1º desta 
Lei, sem quaisquer ônus para o Município, a título de indenização ou reembolso. 



 

 

 

§ 2º - Caso seja decretada a dissolução ou extinção da 
donatária por qualquer forma, os bens doados através desta Lei retornarão 
imediatamente ao patrimônio do Município de Renascença, observado o prazo 
previsto no caput deste artigo”. 

 Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em sentido contrário”. 
 
   Gabinete do Prefeito Municipal de Renascença, em 27 de 
novembro de 2007. 
 
 
 
 

GERALDO GIACOMINI 
Prefeito Municipal 

 


