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PROJETO DE LEI Nº 048/2021 

 

Dispõe sobre a Concessão de Direito Real de Uso de 

Imóvel e dá outras providências. 

 

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu Luis 

Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, sanciono a 

seguinte, 

 

LEI 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

proceder a CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL em beneficio à 

Senhora Natalina dos Santos, inscrita no CPF sob o nº 945.277.689-72, o seguinte imóvel de 

propriedade do Município: 

 

I- Uma área de 100,00m² (cem metros quadrados), 

contendo uma edificação residencial, pertencente a Área Institucional nº 01 (um), da Quadra nº 

03 (três), da cidade e Comarca de Dois Vizinhos - PR, com área total de 1.606,90m2 (um mil 

seiscentos e seis metros quadrados e noventa decímetros quadrados), matrícula nº 31.730, livro 

2, ficha 1, no Registro de Imóveis desta Cidade. 

 

Art. 2º Com base no art. 86, da Lei Orgânica do Município 

de Dois Vizinhos, fica o Poder Executivo dispensado da realização de certame licitatório para 

efetivar a Concessão, em razão do interesse social relevante. 

 

Art. 3º O Município cedera a título gratuito o direito real de 

uso do imóvel antes referido, pelo prazo de 20 (vinte) anos, em favor da CONCESSIONÁRIA.  

 

§ 1º Decorrido o prazo fixado no caput deste artigo, a 

Concessão poderá ser prorrogada, de acordo com o interesse da Administração Pública 

Municipal. 

 

§ 2º A CONCESSIONÁRIA deverá comunicar 

formalmente a Administração Pública Municipal, com antecedência de 30 (trinta) dias, o seu 

desinteresse em permanecer na posse para uso do bem cedido. 

 

Art. 4º Em caso de falecimento da CONCESSIONÁRIA 

o imóvel retorna ao Município. 

 

Art. 5º A CONCESSIONÁRIA compromete-se a: 

 

a) usar o imóvel somente para fins de moradia do grupo 

familiar. 

b) pagar as despesas de energia elétrica, água e demais 

encargos referente a utilização do imóvel. 

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-dois-vizinhos-pr
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c) não dispor, vender, permutar, locar, sublocar e destruir o 

imóvel e suas respectivas instalações. 

d) realizar as benfeitorias que se fizerem necessárias 

durante a vigência da concessão para fins de manutenção e conservação do imóvel, sendo que 

em nenhuma hipótese estas serão ressarcidas pelo Poder Executivo Municipal. 

 

Parágrafo único. Poderá ser revogado o ato de Concessão 

de Direito Real de Uso quando a CONCESSIONÁRIA deixar de cumprir quaisquer das 

obrigações constantes nesta Lei, independentemente de interpelação judicial, antes no prazo 

fixado. 

 

Art. 6º Ao fim do prazo de concessão, do desinteresse ou 

revogação da concessão, revertera automaticamente o imóvel e as benfeitorias integrar-se-ão 

ao patrimônio do Município de Dois Vizinhos, independentemente de qualquer indenização. 

 

Art. 7º O Poder Público Municipal reserva-se o direito de 

vistoriar o imóvel e fiscalizar o regular uso do bem. 

 

Parágrafo único.  Qualquer cidadão é parte legítima para 

denunciar atos, atitudes ou uso inadequado do bem, por parte da CONCESSIONÁRIA. 

 

Art. 8º Fica revogada a Lei Municipal nº 2244/2018. 

 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos - PR, 

aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte 

e um, 60º ano de emancipação. 

 

 

 

 

Luis Carlos Turatto 

Prefeito 
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J U S T I F I C A T I V A 

 

PROJETO DE LEI Nº 048/2021 

 

Senhor Presidente,  

Senhores Vereadores:  

 

 

O presente Projeto de Lei submete à apreciação deste Poder 

Legislativo a CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL de propriedade do 

Município à Senhora Natalina dos Santos. 

O imóvel a ser concedido possui uma residência construída pela 

comunidade local e, está situado na Rua Beco Pedroso, nº 200, Bairro São Francisco Xavier, nesta 

cidade. 

No ano de 2018, o Município de Dois Vizinhos-PR concedeu o 

uso do referido imóvel à Senhora Santa Madalena Vaz, em razão da sua situação de vulnerabilidade 

socioeconômica. Entretanto, neste ano, a concessão foi cancelada em virtude do falecimento da 

concessionária.  

A secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania 

constatou a vulnerabilidade socioeconômica da família de Natalina dos Santos, com 57 anos de idade, 

que possui problemas de saúde e mal condições laborativas, mas é responsável por prover seu lar 

somente com o auferimento de bolsa família e coleta de materiais recicláveis. 

O grupo familiar é composto pela Senhora Natalina, uma filha e 

dois netos menores de idade. A família possui acompanhamento constante pelo Centro de Referência e 

Assistência Social – CRAS, tem histórico de despejo por inadimplemento de aluguel, fatos de violência 

doméstica e ligados ao consumo de bebidas alcoólicas e drogas. 

Portanto, é evidente a presença de interesse social e necessidade 

de assegurar a efetivação dos direitos inerentes a pessoa humana. Dessarte, justificamos a propositura 

do presente projeto, para conceder o uso gratuito e dar a propriedade municipal sua função social. 

Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a apreciação e a 

aprovação do referido Projeto de Lei 

 

 

Dois Vizinhos – PR, 11 de junho de 2021. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Luis Carlos Turatto 

Prefeito 
 


