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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 123/2021 

 

 

 

SÚMULA: Dispõe sobre a Utilização de Imóveis 

Públicos disponibilizados pelo município de Salto do 

Lontra, Estado do Paraná. 

 

FERNANDO ALBERTO CADORE, Prefeito Municipal de Salto do Lontra, Estado do 

Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica Municipal, submete 

a apreciação desta Câmara Municipal de Vereadores o seguinte: 

 

 

PROJETO DE LEI 

 

 

CAPÍTULO I  

DOS OBJETIVOS E DEFINIÇÕES 

 

Art. 1.º Esta Lei tem por objetivo estabelecer a Utilização de Imóveis Públicos 

disponibilizados pelo município de Salto do Lontra, Estado do Paraná, mediante permissão 

de uso de bem público. 

Art. 2.º Entende-se por permissão de uso de bem público o ato discricionário, 

unilateral e precário, pelo qual a administração autoriza ao particular a realização de certa 

atividade, serviço ou utilização de determinados bens particulares ou públicos, de seu 

exclusivo ou predominante interesse. 

 

§1.º É ato discricionário, pois o Poder Público irá analisar a conveniência e 

oportunidade da autorização.  

 

§2.º É ato unilateral, pois está condicionada à aquiescência prévia da 

Administração, podendo ser  revogada a qualquer tempo, não estando sujeito a 

procedimentos licitatórios.  

 

§3.º É ato precário, pois não há direito subjetivo do particular à obtenção ou 

continuidade da autorização. 

 

 

CAPÍTULO II 

TAXA DE UTILIZAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS 

 

SEÇÃO I 
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DA INCIDÊNCIA, DO FATO GERADOR E DA COBRANÇA 

  

 

Art. 3.º O fato gerador da Taxa de Utilização de Imóveis Públicos decorre da 

utilização por particulares dos imóveis públicos para realização de atividades esportivas, 

culturais, educativas, de lazer e de utilidade pública, descritos conforme tabela do Anexo I 

desta Lei. 

 

Art. 4.º A cobrança da Taxa de Utilização de Imóveis Públicos será feita por meio de 

documento fornecido pela repartição competente no momento em que for solicitada a 

utilização. 

 

Art. 5.º  A Taxa de Utilização de Imóveis Públicos será devida pela utilização efetiva 

de qualquer dos serviços mencionados no artigo anterior. 

 

Art. 6.º A utilização de que trata esta seção diz respeito ao uso de espaço comum dos 

imóveis descritos no Anexo I, não inclusos a disponibilização de equipamentos e utensílios.  

 

Art. 7.º É facultado a Administração Municipal negar a utilização dos espaços, caso as 

finalidades não sejam compatíveis com a estrutura ou se verifique ofensa aos princípios que 

regem a administração pública, e/ou ordem e a moral pública. 

 

Art. 8.º No momento da solicitação da utilização do imóvel público a Municipalidade 

cobrará do solicitante o valor correspondente a 15 (quinze) UFM´s, a título de caução para 

vistoria prévia do imóvel, na qual se verificará as condições de uso, limpeza e higiene do 

imóvel requisitado. 

 

§ 1.º Sendo o imóvel restituído a Municipalidade nas mesmas condições de uso, 

limpeza e higiene em que fora solicitado, o valor relativo à caução prevista no caput deste 

artigo será imediatamente devolvido ao solicitante, após vistoria final deste. 

 

§ 2.º Não sendo o imóvel restituído a Municipalidade nas mesmas condições de uso, 

limpeza e higiene em que fora solicitado, o Setor de Engenharia do Município fará 

orçamento apresentado o valor dos danos causados ao patrimônio do Município.  

 

§ 3.º Se o valor pago a título de caução previsto no caput deste artigo suprir os danos 

causados ao patrimônio do Município, eventual saldo residual será devolvido ao solicitando 

após o término das obras necessárias.  

 

§ 4.º Se o valor pago a título de caução previsto no caput deste artigo não suprir os 

danos causados ao patrimônio do Município, será cobrado do solicitando do imóvel público o 

saldo complementar para a realização das obras necessárias.  

 

§ 5.º Se o solicitante do imóvel público não pagar o saldo residual previsto no 

parágrafo anterior no prazo de 30 (trinta) dias, o mesmo será lançado em dívida ativa 

municipal, e será cobrado de forma administrativa ou judicial. 
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SEÇÃO II 

DO CONTRIBUINTE 

 

 

Art. 9.º O contribuinte da taxa de utilização é a pessoa física ou jurídica que requeira 

junto a Administração Municipal a utilização de imóveis públicos para realização de 

atividades esportivas, culturais, educativas e de lazer.  

 

Parágrafo único. O indeferimento do pedido, a formulação de novas exigências ou a 

desistência do peticionário, não dá origem à restituição das taxas. 

 

Art. 10. Não está sujeito a incidência da Taxa de Utilização de Imóveis Públicos: 

 

I - o pedido ou requerimento de qualquer natureza e finalidade, apresentado pelos 

órgãos da administração direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

desde que atendam as seguintes condições: 

 

a) sejam apresentados em papel timbrado e assinado pelas autoridades 

competentes; 

b) refiram-se a assuntos de interesse público ou matéria oficial, não podendo versar 

sobre assunto de ordem particular ainda que, atendido o requisito da alínea “a” deste 

artigo. 

 

Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo, observadas as suas alíneas, 

aplica-se também aos pedidos e requerimentos feitos pelos órgãos do Poder Legislativo e 

Judiciário. 

 

SEÇÃO III 

DA BASE DE CÁLCULO 

 

 

 Art. 11. A base de cálculo, a forma de cálculo e o valor da taxa são os estabelecidos 

na tabela do Anexo I desta Lei. 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

Art. 12. Esta Lei entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as 

disposições legais em contrário. 

 

 

Salto do Lontra/PR, em 10 de dezembro de 2021. 

 

 

Fernando Alberto Cadore 

Prefeito Municipal 



 

 

Município de Salto do Lontra 
Estado do Paraná CNPJ 76.205.707/0001-04 

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes 

 

Administração Municipal 

Tel.: (46) 3538-1177 – Cx. Postal, 31 – Rua Prefeito Neuri Baú, 975 – Salto do Lontra - PR 

 

ANEXO I 

 

 

TABELA PARA CÁLCULO DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS 

(Prevista no Art. 3.º) 

 

 

 

 UTILIZAÇÃO DOS IMÓVEIS UFM 

1. Ginásio de Esportes – por hora 0,169 

2. Cessão de imóvel – por mês 2,0 

3. Centro de Eventos – por dia 1,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


