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Lei Nº:6.034/2012

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 5.695/2010 – QUE 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, E EU,
PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

 

Art. 1º. Os artigos 8º e 9º da Lei nº. 5.695, de 20 de dezembro de 2010, passam a vigorar com
as seguintes redações:

 

“Art. 8º São critérios de julgamento para as alienações de que trata esta Lei:

 

I – Geração de emprego;

 

II – Tempo de atividade da empresa;

 

III – Situação atual do local onde a empresa está instalada.

 

§ 1º. A geração de emprego é comprovada pelo último CAGED apresentado, no mínimo
trinta dias antes da publicação do Aviso de Venda, ao Ministério do Trabalho e Emprego,
sendo que cada empregado equivalerá a 10 (dez) pontos.

 

§ 2º. O tempo de atividade é comprovado pelo Alvará de Localização e Funcionamento
Atualizado, sendo que cada ano equivalerá a 10 (dez) pontos.

 

§ 3º. A situação de que trata o inciso III deste artigo será comprovada por Laudo
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expedido  pela  Secretaria  Municipal  de Planejamento e Urbanismo do Município de
Cascavel. Se o Laudo atestar que o local e o tipo do empreendimento ou atividade estão
em conformidade com a legislação do Município de Cascavel aplicável ao uso e
ocupação do solo, serão atribuídos 10 (dez) pontos, mas se o Laudo atestar que o local e
o tipo do empreendimento ou atividade estão em desconformidade com a legislação do
Município de Cascavel aplicável ao uso e ocupação do solo, serão atribuídos 30 (trinta)
pontos.

 

§ 4º. Considerar-se-á vencedora da disputa pública a empresa que obtiver a maior
pontuação.”

 

“Art. 9º. São critérios de julgamento para as concessões de direito de uso de que trata
esta Lei:

 

I – Geração de emprego;

 

II – Tempo de atividade da empresa;

 

III – Participação no Programa de Desenvolvimento Econômico do Município de Cascavel
denominado Empresa Fácil;

 

IV – Situação atual do local onde a empresa está instalada.

 

§ 1º. A geração de emprego é comprovada pelo último CAGED apresentado, no mínimo
trinta dias antes da publicação do Aviso de Concessão, ao Ministério do Trabalho e
Emprego, sendo que cada empregado equivalerá a 10 (dez) pontos.

 

§ 2º. O tempo de atividade é comprovado pelo Alvará de Localização e Funcionamento
Atualizado, observada a seguinte tabela para contagem dos pontos:
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N.º meses 0-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 37-42 43-

48

+49

Pontos 100 90 80 70 60 50 40 30 20
 

§ 3º. A   participação   no   programa   de   desenvolvimento econômico do Município de
Cascavel denominado Empresa Fácil será comprovada por meio de declaração emitida
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEMDEC, sendo que
equivalerá a 10 (dez) pontos.

 

§ 4º. A situação de que trata o inciso IV deste artigo será comprovada por Laudo
expedido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo do Município de
Cascavel. Se o Laudo atestar que o local e o tipo do empreendimento ou atividade estão
em conformidade com a legislação do Município de Cascavel aplicável ao uso e
ocupação do solo, serão atribuídos 10 (dez) pontos, mas se o Laudo atestar que o local e
o tipo do empreendimento ou atividade estão em desconformidade com a legislação do
Município de Cascavel aplicável ao uso e ocupação do solo, serão atribuídos 30 (trinta)
pontos.

 

§5º Considerar-se-á vencedora da disputa pública a empresa que obtiver a maior
pontuação.”

 

Art. 2º. Fica inserido na Lei nº. 5.695, de 20 de dezembro de 2010, o art. 26-A com a seguinte
redação:

 

“Art. 26-A. Os prazos estabelecidos no art. 21 e nos incisos I, II e III, do art. 26 desta Lei,
poderão ser ampliados, após parecer técnico da Câmara Técnica da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e aprovação do Conselho de Desenvolvimento Econômico,
quando a metragem do lote industrial for igual ou superior a 5.000m² (cinco mil metros
quadrados).”

 

Art. 3º. Aplicam-se as disposições das Leis nº. 5.690/2010 e 5.695/2011 para alienação dos
lotes que compõem a Cidade Industrial e Tecnológica de Cascavel - CITVEL I, criada pela Lei
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nº. 5.905, de 27 de outubro de 2011.

 

Art. 4º. 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 barracões
industriais   com   aproximadamente   171,05m²,  e   o   valor   de  42 (quarenta e duas)
Unidades Fiscais do Município para barracões industriais com aproximadamente 342,10m², 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.

 

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, em especial os Anexos I e II da Lei nº. 5.695, de 20 de dezembro de 2010.

 

Gabinete do Prefeito Municipal

Cascavel, 07 de maio de 2012.

Edgar Bueno

Prefeito Municipal
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        Susana Gasparovic Kasprzak                                                                                   
Kennedy Machado

     Secretária de Desenvolvimento Econômico                                                       Secretário de
Assuntos Jurídicos
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