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Lei Nº:5.690/2010

ESTABELECE VALORES PARA SEREM EMPREGADOS NAS ALIENAÇÕES
E CONCESSÕES DE DIREITO DE USO DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NOS
DISTRITOS E CASULOS INDUSTRIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU,
PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1°. Esta Lei estabelece valores para serem empregados nas alienações e
concessões de direito de uso de imóveis de propriedade do Município de Cascavel
localizados nos Distritos e Casulos Industriais, no âmbito do Programa de
Desenvolvimento Econômico de Cascavel – PRODEC, instituído pela Lei Municipal n.º
5.422, de 23 de fevereiro de 2010, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento
econômico do Município por meio de incentivos e ações direcionadas aos setores da
indústria, comércio e prestação de serviços, priorizando a geração de empregos e
rendas.

Art. 2º. Fica estabelecido o montante equivalente a 0,13 UFM/m2 (zero vírgula treze
Unidade Fiscal do Município) por metro quadrado, a título de valor subsidiado a ser
empregado nas alienações de que trata o art. 1º desta Lei, nos termos da alínea “a” do
inciso II do §4º do art. 3º da Lei Municipal n.º 5.422, de 23 de fevereiro de 2010.

Parágrafo Único. O valor total da área poderá ser parcelado em até 06 (seis) vezes, sem
a incidência de juros, nos termos da alínea “b” do inciso II do §4º do art. 3º da Lei
Municipal n.º 5.422, de 23 de fevereiro de 2010.

Art. 3º. Fica estabelecido o valor de 21 (vinte e uma) Unidades Fiscais do Município a
título de contraprestação mensal para ser empregado nas concessões de direito de uso
de que trata o art. 1º desta Lei, nos termos da alínea “c” do inciso II do §4º do art. 3º da
Lei Municipal n.º 5.422, de 23 de fevereiro de 2010.

§ 1º. Conceder-se-á desconto de 30% (trinta por cento) aos concessionários que
pagarem o valor da contraprestação mensal até a data do vencimento.

§ 2º. Além da contraprestação mensal, os concessionários devem pagar contribuição de
conservação do Conjunto de Casulos ao Município de Cascavel, a título de preço público.

§ 3º. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico é a responsável pelo gerenciamento e
execução da conservação do Conjunto de Casulos. 

§ 4º. Os valores oriundos da contribuição de conservação de que trata o §2º deste artigo
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serão recolhidos por meio de Documento de Arrecadação Municipal e serão destinados à
ação específica dentro do orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para
serem empregados exclusivamente na conservação do Conjunto de Casulos.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

                                        Gabinete do Prefeito Municipal
                                      Cascavel, 20 de dezembro de 2010.

                                                 
                                                    Edgar Bueno
                                                Prefeito Municipal

Susana Gasparovic Kasprzak                                                    Kennedy Machado
Secretária de Desenvolvimento                                   Secretário de Assuntos Jurídicos
             Econômico                 
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