
Câmara Municipal de Cascavel
Leis Municipais

Lei Nº:5.695/2010

REGULAMENTA A ALIENAÇÃO E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE
IMÓVEL LOCALIZADO NOS DISTRITOS E CASULOS INDUSTRIAIS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU COM
EMENDA DOS ILUSTRES VEREADORES JOÃO AGUILAR NETO, JOSÉ ROBERTO
GUIMARÃES PEREIRA E OTTO DOS REIS FILHO, E EU, PREFEITO MUNICIPAL,
SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei regulamenta a alienação e concessão de direito de uso de imóvel de
propriedade do Município de Cascavel localizado 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
emprego e renda.

Art. 2º. A alienação e a concessão de direito de uso de bem imóvel localizado em Distrito
e Casulo Industriais, nos termos do inciso I do art. 165 e §1º do art. 166, ambos da Lei
Orgânica, ficam dispensadas da realização de concorrência.

§ 1º. A alienação e concessão de direito de uso de que trata o caput deste artigo dar-se-á
por meio de “disputa pública”, nos termos desta Lei.

§ 2º. A Administração Pública  Municipal,  quanto  aos imóveis previstos no caput deste
artigo que estejam disponíveis para alienação e concessão, deverá publicar no Diário
Oficial do Município, mensalmente, contendo a descrição completa de tais bens públicos,
para que seja dada total transparência e publicidade aos atos administrativos.

CAPÍTULO II
DA HABILITAÇÃO

Art. 3º. Para a habilitação na “disputa pública” exigir-se-á dos interessados
documentação relativa a:

I – habilitação jurídica;
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II – regularidade fiscal;

III – qualificação econômico-financeira.

Art. 4º. Na “disputa pública” que vise à concessão de direito de uso é dispensável a
documentação pertinente a qualificação econômico-financeira.

Art. 5º. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em:

I – registro comercial, no caso de empresa individual;

II – ato constitutivo, contrato social em vigor e alteração social, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

III - Declaração formal quanto o conhecimento desta Lei e da Lei Municipal n.º 5.422, de
23 de fevereiro de 2010;

IV – Termo de vistoria técnica ao imóvel.

Art. 6º. A documentação relativa à regularidade fiscal consistirá em:

I – Cartão do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

II – Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do participante, ou outra equivalente, na forma da lei;

III – Certificado de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);

IV – Certidão Negativa de Débitos com o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS,
relativa à Seguridade Social, demonstrando a situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei;

V – Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do último exercício.

Art. 7º. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em:

I – balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3
(três) meses da data de apresentação da documentação de habilitação;

II – certidão negativa de recuperação judicial, falência ou concordata expedida pelo
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distribuidor da sede da pessoa jurídica;

III – comprovação de disponibilidade financeira para edificação nos prazos que
estabelece os incisos II e III do artigo 26 desta Lei, tais como de linha de crédito pré-
aprovada, dinheiro em espécie, aplicações financeiras e imóveis passíveis de serem
convertidos em pecúnia.

CAPÍTULO III
DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO

Art. 8º. São critérios de julgamento:

I – Geração de emprego;

II – Tempo de atividade da empresa;

III – Participação em Programas de Desenvolvimento Econômico do Município de
Cascavel.

§ 1º. A geração de emprego é comprovada pelo último CAGED.

§ 2º. O tempo de atividade é comprovado pelo Alvará de Localização e Funcionamento
Atualizado.

§ 3º. A participação em programas de desenvolvimento econômico do Município de
Cascavel é comprovada por meio de declaração emitida pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico – SEMDEC.

Art. 9º. Considerar-se-á vencedor aquele que obtiver maior pontuação nos termos do
Anexo I e II desta Lei.

CAPÍTULO IV
DO PROCEDIMENTO

Art. 10. O procedimento da “disputa pública” será iniciado com a abertura de processo
administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização
respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e, ao qual, serão juntados oportunamente:

I – aviso de venda ou de concessão e respectivos anexos, quando for o caso;

II - comprovante das publicações do Aviso de Venda ou de Concessão por uma vez em
jornal de circulação regional, 30 (trinta) dias antes da sessão de abertura dos envelopes;

III - ato próprio do Poder Executivo de designação da Comissão Especial;
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IV - original dos documentos que os instruírem;

V - atas, relatórios e deliberações da Comissão Especial;

VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a “disputa pública”;

VII - atos da homologação e da adjudicação pelo Prefeito Municipal;

VIII - recursos eventualmente apresentados pelos participantes e respectivas
manifestações e decisões;

IX - despacho de anulação ou de revogação da “disputa pública”, quando for o caso,
fundamentado circunstanciadamente;

X – minuta do termo de compromisso de compra e venda ou termo de concessão de
direito de uso, conforme o caso;

XI - outros comprovantes de publicações;

XII - demais documentos relativos à “disputa pública”.

Parágrafo Único. As minutas de Aviso de venda ou de concessão, bem como os termos
de compromisso de compra e venda ou termos de concessão de direito de uso, devem
ser previamente examinados e aprovados por assessoria jurídica da Administração.

Art. 11. O Aviso de venda ou de concessão conterá no preâmbulo o número de ordem
em  série  anual,  a  menção  de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para
recebimento da documentação, bem como para início da abertura dos envelopes, e
indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

I - objeto da “disputa pública”, em descrição sucinta e clara;

II - prazo e condições para assinatura do termo de compromisso de compra e venda ou
termo de concessão de direito de uso

III – penalidades para o caso de inadimplemento;

IV – data, hora e local onde deverá ser examinado o imóvel;

V - o local onde possa ser examinado e adquirido o Aviso de venda ou de concessão;

VI - condições para participação na “disputa pública” e forma de apresentação da
documentação relativa à Habilitação e Classificação;

                             4 / 12



Câmara Municipal de Cascavel
Leis Municipais

VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;

VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que
serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à “disputa pública”
e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu
objeto;

IX - condições de pagamento;

X - instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei;

XI - outras indicações específicas ou peculiares da “disputa pública”.

§ 1º. O original do aviso de venda ou de concessão deverá ser datado, rubricado em
todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de
“disputa pública”, e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação
e fornecimento aos interessados.

§ 2º. Decairá do direito de impugnar os termos do Aviso de venda ou de concessão
perante a administração o participante que não o fizer até o segundo dia útil que
anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.

§ 3º. A impugnação feita tempestivamente pelo participante não o impedirá de participar
do processo até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

§ 4º. A inabilitação do participante importa preclusão do seu direito de participar das
fases subseqüentes.

Art. 12. A “disputa pública” será processada e julgada com observância dos seguintes
procedimentos:

I - abertura dos envelopes, contendo a documentação relativa à habilitação dos
concorrentes, e sua apreciação;

II - devolução dos envelopes fechados aos participantes inabilitados, contendo a
documentação relativa à classificação, desde que não tenha havido recurso ou após sua
denegação;

III - abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à classificação dos
concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou
tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos;

IV - julgamento e classificação de acordo com os critérios de julgamento constantes do
aviso de venda ou de concessão;
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V - deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do
objeto da “disputa pública”.

§ 1º. A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e
classificação será realizada sempre em ato público previamente designado, do qual se
lavrará ata circunstanciada, assinada pelos participantes presentes e pela Comissão.

§ 2º. Todos os documentos serão rubricados pelos participantes presentes e pela
Comissão.

§ 3º. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da “disputa
pública”, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução
do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente.

§ 4º. Ultrapassada a fase de habilitação dos participantes e abertos os envelopes
contendo a documentação relativa à classificação, não cabe desclassificá-los por motivo
relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos
após o julgamento.

§ 5º. Após a fase de habilitação, não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissão.

Art. 13. No julgamento a Comissão levará em consideração os critérios objetivos
definidos no aviso de venda ou de concessão, os quais não devem contrariar as normas
e princípios estabelecidos por esta Lei.

Art. 14. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto,
subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade
entre os participantes.

CAPÍTULO V
DO EMPATE

Art. 15.  Em caso de empate entre dois ou mais participantes, a classificação se fará por
sorteio público.
Art. 16. A ausência de um ou mais participantes da “disputa pública” não implicará
adiamento ou cancelamento do sorteio.

CAPÍTULO VI
DOS RECURSOS

Art. 17. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:
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I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura
da ata, nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação do participante;
b) julgamento classificatório;
c) anulação ou revogação da “disputa pública”;

CAPÍTULO VII
DA COMISSÃO ESPECIAL

Art. 18.  Compete a Comissão Especial, nomeada por meio de Decreto:

I - analisar, julgar e classificar os participantes;

II - elaborar o Aviso de venda ou de concessão;

III - divulgar o Mapa de Classificação;

IV - Receber os envelopes de "Habilitação e Classificação" na forma estabelecida no
Aviso de venda ou de concessão.

V - Proceder a abertura dos envelopes contendo as documentações, que serão
rubricadas por todos os presentes, folha por folha. 

VI - Examinar a documentação concernente a habilitação e classificação, nos termos do
Aviso de venda ou de concessão, rejeitando aquelas apresentadas de maneira deficiente
ou incompleta.

VII - Lavrar atas circunstanciadas das sessões, que serão assinadas pelos membros da
Comissão Especial e por todos os participantes presentes, independente de terem ou
não sido julgados habilitados.

VIII - No término dos seus trabalhos, a Comissão Especial elaborará o relatório final,
concluindo, formal e explicitamente, com a recomendação do participante vencedor,
podendo ainda, quando julgar conveniente, propor a revogação ou anulação da “disputa
pública”, dentro do prazo, justificando a proposição.

IX - Promover diligência, visando esclarecer ou completar a instrução do processo em
qualquer fase.

CAPÍTULO VIII
DA FORMALIZAÇÃO DO ATO

Art. 19. O vencedor da “disputa pública” firmará com o Município de Cascavel:
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I – Termo de Compromisso de Compra e Venda, no caso de alienação;

II – Termo de Concessão de Direito de Uso, no caso de concessão.

Art. 20. São cláusulas necessárias em todo termo as que estabeleçam:

I - o objeto e seus elementos característicos;

II - o regime de execução;

III - o preço e as condições de pagamento;

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação
e de recebimento definitivo, conforme o caso;

V - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores
das multas;

VI - os casos de rescisão;

VII - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666/1993;

VIII - a vinculação ao Aviso de venda ou de concessão;

IX - a legislação aplicável à execução do termo e especialmente aos casos omissos.

Art. 21. O vencedor deverá apresentar Cronograma Físico e Financeiro de Implantação
da Indústria no prazo de 30 dias após a data de assinatura do termo de compromisso de
compra e venda ou de concessão de direito de uso, para aprovação da Câmara Técnica
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Art. 22. A transmissão da posse do imóvel alienado dar-se-á com a assinatura do termo
de compromisso de compra e venda.

Art. 23. A outorga da escritura de compra e venda dar-se-á somente se a empresa
compradora estiver cumprindo rigorosamente todas as obrigações contratadas, tiver
efetuado a quitação integral do preço subsidiado do imóvel, e ofereça bem imóvel, cujo
valor seja equivalente  ao  valor  atual  de  mercado  do imóvel transacionado, como
garantia hipotecária em 1º grau tendo como beneficiário o Município de Cascavel.

§ 1º. Caso a empresa compradora não tenha bem imóvel para dar em garantia nos
termos do caput deste artigo poderá o imóvel adquirido por meio da disputa pública ser
oferecido em hipoteca de 1º grau.
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§ 2º. A escritura pública de Hipoteca em 1º grau contendo as obrigações contratadas
deve ser registrada na matrícula do imóvel.

Art. 24. A escritura pública de compra e venda deverá conter cláusula em que o
comprador se obriga a manter o número mínimo fixado de empregos e o exercício da
atividade industrial, comercial e de circulação de mercadorias e serviços, conforme o
caso, nos termos da Lei, bem como a averbação de Hipoteca em 1º Grau, tendo como
beneficiário o Município de Cascavel, e a expressa pactuação de multa pelo
descumprimento das obrigações de fazer.

Art. 25. Os terrenos alienados nas condições desta Lei não poderão ser alienados ou
locados pela empresa beneficiada, sem autorização da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, antes de decorridos dez anos da data de assinatura do
termo de compromisso de compra e venda, devendo essa cláusula restritiva constar nos
respectivos instrumentos legais.

Parágrafo Único. Mesmo após a venda, a finalidade industrial da área deverá ser mantida
sob pena de reversão ao patrimônio do Município de Cascavel, tal disposição referente à
destinação do imóvel será obrigatoriamente gravada na matrícula deste.

Art. 26. O vencedor da “disputa pública” de alienação deve obrigatoriamente:

I - Apresentar o protocolo de aprovação dos projetos arquitetônicos  elaborados  por 
profissional  inscrito  no  Conselho Regional de Engenheiros e Arquitetos, observadas as
leis e normas pertinentes, inclusive às Leis Municipais que tratam sobre o Uso e
Ocupação do Solo-Zoneamento, Código de Obras e Plano Diretor no prazo máximo de
60 (sessenta) dias;

II - Iniciar a obra em até 08 (oito) meses;

III - Concluir as instalações necessárias para o início das atividades no prazo máximo de
12 (doze) meses;

IV - ter uma taxa de ocupação mínima de área construída de 30% (trinta por cento) da
área do terreno;

V - manter o número mínimo fixado de empregos e o exercício da atividade industrial;

VI - cumprir as legislações pertinentes à atividade por ele (vencedor) desenvolvida,
especialmente as de proteção ambiental, obrigando-se ao tratamento dos resíduos
industriais, do que seu descumprimento acarretará também em causa para a reversão do
imóvel ao Município de Cascavel;

Parágrafo Único. Os prazos serão contados a partir da data de assinatura do termo de
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compromisso de compra e venda.

Art. 27. É vedada a alienação, cessão, locação, ou qualquer outra espécie de
transferência da posse do imóvel objeto da “disputa pública” para terceiros, pelo prazo
de dez anos contados da data da assinatura do Termo de Compromisso, sob pena de
reversão do imóvel ao Município de Cascavel.

CAPÍTULO IX
DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES

Art. 28. Constituem motivo para rescisão do termo de compromisso de compra e venda
ou de concessão de direito de uso, além dos tipificados no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993,
caso o vencedor:

I - Paralise suas atividades por mais de 60 (sessenta) dias;

II - Deixe de exercer atividade industrial, subloque, arrende, ceda em comodato ou de
qualquer outra forma transfira a terceiros o imóvel e/ou instalações, sem a prévia e
expressa autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal, o qual poderá delegar tal
atribuição ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico;

III - Atrase 02 (duas) parcelas consecutivas decorrentes da aquisição subsidiada do
imóvel ou valores a título de contraprestação mensal, bem como de qualquer outro tributo
que incida sobre o imóvel;

IV - Seja constatada por qualquer autoridade fiscal, quer do Município de Cascavel ou de
qualquer outro órgão governamental, a prática de atos com o intuito de fraudar à
legislação fiscal ou outras situações similares visando ao não recolhimento integral ou o
recolhimento a menor de tributos ou contribuições de outra natureza.

V - Descumpra as obrigações estabelecidas na Lei Municipal n.º 5.422/2010 e no Termo
de Compromisso de Compra e Venda ou de concessão de direito de uso, conforme o
caso;

VI – Descumpra os prazos estabelecidos no cronograma Físico e Financeiro de
Implantação da Indústria;

§ 1º. A rescisão ensejará a obstrução dos incentivos tributários concedidos pela Lei
Municipal n.º 5.422/2010, aplicação de multa nos termos do parágrafo 5º deste artigo, e
reimplante dos créditos tributários anteriormente isentados.

§ 2º. No caso de alienação por escritura pública com garantia hipotecária, a rescisão
ensejará que seja executada a garantia hipotecária dada pelo comprador a qual
corresponderá ao valor atual de mercado do imóvel adquirido por disputa pública.
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§ 3º. No caso de alienação por termo de compromisso de compra e venda, a rescisão
ensejará além das conseqüências descritas no parágrafo 1º deste artigo, a reversão do
imóvel dado em posse precária ao comprador, ao patrimônio do Município de Cascavel,
ainda que se tenha averbado o respectivo termo de compromisso de compra e venda na
matrícula do imóvel objeto da alienação.

§ 4º. A reversão dos imóveis ao patrimônio do Município dar-se-á sem qualquer direito à
indenização, inclusive quanto às benfeitorias porventura incorporadas ao imóvel, nos
termos do art. 13 da Lei Municipal n.º 5.422/2010.

§ 5º. A multa de que trata o §1º deste artigo, e o artigo 24 desta Lei, será para o caso de
alienação correspondente ao valor atualizado do imóvel alienado por disputa pública; e,
no caso de concessão correspondente ao valor de 21UFM (vinte e uma Unidades Fiscais
do Município).

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29. Não poderão participar da “disputa pública” os agentes públicos, bem como seus
cônjuges e/ou companheiros.

Art. 30. Somente será admitida a participação na “disputa pública” de pessoas jurídicas
legalmente constituídas.

Art. 31. No Casulo Industrial somente poderão ser desenvolvidas atividades industriais.

Art. 32. Toda indústria que pretenda se instalar no Distrito industrial deverá solicitar seu
licenciamento ambiental prévio individualmente junto aos órgãos ambientais
competentes.

Art. 33. Os valores auferidos com a alienação e concessão de uso de que trata esta lei
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 em ações de desenvolvimento
econômico.

Art. 34. Aplica-se subsidiariamente a Lei nº. 8.666/1993.

Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

                                                           Gabinete do Prefeito Municipal
                                                             Cascavel, 22 de dezembro de 2010.          
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                                                                              Edgar Bueno
                                                                             Prefeito Municipal          

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