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LEI N° 2397 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018.

Autoriza 0 Executivo Municipal a efetuar Concessao de Direito Real de
Uso a Empresa DANIEL FERREIRA MAORI, conforme Lei Municipal
2333 de 09 de Abril de 2018 e da outras providencias.

A cAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PLANALTO, Estado do Parana,
APROVOU e Ell, Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte

Art. 1° - Fica 0 Executivo Municipal autorizado a efetuar Concessao de
Direito Real de Uso da Sala n" 04 construida sobre 0 lote n° 03, da Quadra 88, da Planta Oeral
da Cidade de Planalto, com metragem total de 64,23 m-, sob a matricula 32.697, localizados
na Rua Quatro, sn, Area Empresarial do Municipio de Planalto - Pr, a Empresa DANIEL
FERREIRA MAORI, CNPJ. N" 25.291.587/0001-66, localizada na Rua Tupinambas, 627,
Bairro Centro, no Municipio de Capanema - Pr.

Art. 2° - A Concessao de Direito Real de Uso a que se ref ere esta Lei
destina-se a ampliaeao de empresa do ramo de fabricacao de produtos de panificacao
industrial.

Art. 3° - Deverlio constar no instrumento publico os termos a seguir
enumeradas:

I - Obrigatoriedade de ser dado inicio a construcao e/ou as atividades
empresariais nos prazos estipulados no cronograma de execucao e implantacao do
projeto;

II - Proibicao de transferencia do imovel a terceiros, sob qualquer modalidade
ou forma, salvo na ocorrencia de situaeao motivada e devidamente comprovada,
sempre com apreciacao e autorizaeao previa do Conselho Municipal de
Desenvolvimento e do Municipio de Planalto.

III - Proibicao de paralisacao das atividades empresariais durante 0 prazo
estabelecido para a Concesslio de Direito Real de Uso, por prazo superior a 60
(sessenta) dias, continuos ou intermitentes, salvo na ocorrencia de situacao motivada e
devidamente comprovada, sempre com apreciacao e autorizacao previa do Conselho
Municipal de Desenvolvimento e do Municipio de Planalto.

IV - Proibicao de diminuicao do numero de empregos iniciais, durante 0 prazo
estabelecido para a Concessao de Direito Real de Uso, por prazo superior a 60
(sessenta) dias, continuos ou intermitentes, salvo na ocorrencia de situacao motivada e
devidamente comprovada, sempre com apreciacao e autorizacao previa do Conselho
Municipal de Desenvolvimento e do Municipio de Planalto.
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v - cumprimento das normas ambientais, definidas pelos competentes orgaos
publicos de fiscalizacao,

VI - curnprimento integral das condicoes, prazos e compromissos apresentados
no projeto de execucao apresentado junto ao requerimento de concessao do beneficio,
bem como daque1as estabelecidas pelo Conselho de Desenvolvimento Municipal para
aprovacao do pedido.

Art. 4° - A Duraeao da Concessao de Direito Real de Uso sera de 05
(cinco) anos, podendo ser renovado por periodos consecutivos se curnpridas as exigencias da
primeira Concessao,

Art. 5° - Os termos e os encargos constarao na escritura publica de
Concessao de Direito Real de Uso e Iimargem da matricula do lote.

Art. 6° - Nos termos do inciso IV, do Art. 3°, a quantidade de
funcionarios atuais da empresa e de I (urn) posto direto, como encargo desde Lei, 0 numero
de empregos diretos nao podera ser inferior a 3 (tres) postos ate 0 final do primeiro ano da
concessiio.

Art. 7° - Desde a Concessao de Direito Real de Uso do lote serao
devidos pelo donatario os impostos relativos Ii propriedade urbana, bem como, demais
tributos relativos a services publicos, efetivos ou potenciais, ainda que 0 donatario venha a
estar inadimplente com 0 termo ou encargo.

Art. 8° - Os custos, despesas e emolurnentos decorrentes da Concessao
de Direito Real de Uso, tais como escrituracao e registro, bem como, tributos decorrentes do
negocio juridico autorizado por essa Lei serao de inteira responsabilidade da donataria,

Art. 9° - A presente Lei entrara em vigor na data de sua publicacao,
revogadas as disposicoes em contrario,

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, aos treze dias do mes de
novembro do ano de dois mil e dezoito.
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