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Lei Nº 1699/1990

CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO DE UNIÃO DA VITÓRIA E DÁ TRÁS

PROVIDÊNCIAS. (revogada pela Lei 2003 de 07/10/1993)

(revogada pela Lei 2003 de 07/10/1993)

Art. 1º - Fica criado o CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
DE UNIÃO DA VITÓRIA-PR, que tem por finalidade estudar as potencialidades
econômicas do Municipio, dar incentivo para o desenvolvimento econômico
através da indústria, pecuária, agricultura; prestação de serviços, enfim , todas as
atividades que promovam o progresso de nossa comunidade, a fim de que o
Município desenvolva seus setores produtivos.

Art. 2º - O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE
UNIÃO DA VITÓRIA-PR, será composto por membros integrantes da comunidade
Uno-vitoriense eleitos em Assembléia Geral, com mandato de 02 (dois) anos,
podendo haver reeleição.

§ 1º- O primeiro mandato terá início em 1990, sendo os demais
subseqüentes a este.

§ 2º - O número dos integrantes do referido Conselho é ilimitado.

Art. 3º - O Conselho de Desenvolvimento Rural previsto no artigo 118 da
Lei Orgânica Municipal de União da Vitória - PR, fará parte do CONSELHO
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE UNIÃO DA VITÓRIA-PR, funcionando
em departamento específico para desenvolver as funções previstas na referida
Lei Orgânica Municipal.

Art. 4º - É dever do CONSELHO, juntamente com a Administração
Municipal intervir junto ao Estado, União e órgãos especializados para captar
recursos financeiros ou amparo para auxiliar as indústrias e investidores que
estejam sob orientação do Conselho.

Parágrafo Único - Cabe ao Conselho Municipal de Desenvolvimento
fomentar por todos os meios disponíveis o desenvolvimento do Municipio de
União da Vitoria. As atividades industriais merecerão destaque nas diretrizes do
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Conselho, sem embargos a outros ramos de atividade. As diretrizes para
consecução e implantação dos objetivos do Conselho serão revistas e
atualizadas sempre que necessário.

Art. 5º - Em conjunto com os órgãos na administração pública Municipal,
faculdades de ensino, empresas privadas, órgãos de assessoria do Estado,
Secretaria de Agricultura, bem como outras entidades julgadas de interesse para
a realização de atividades do Conselho, promover-se-á constantes trabalhos,
reuniões, viagens de reconhecimento , palestras, pesquisas, sempre visando da
melhor forma o atendimento aos diversos empreendimentos econômicos já
estabelecidos e que venham a se estabelecer através da atuação deste
Conselho.

 
Art. 6º - O Conselho ora criado terá sempre preferência, seja por sua

iniciativa, ou por iniciativa do Poder Executivo, na condução dos assuntos que
tenham a ver com o desenvolvimento do Município, de forma prioritária sobre
outros organismos.

Art. 7º - Em caso de solicitação de terrenos para instalação de
empreendimentos industrial/comercial, caso o parecer seja favorável, inicialmente
o interessado receberá a título de comodato, por 2 (dois) anos, podendo ser
transferido definitivamente após este prazo, desde que o interessado comprove
seu funcionamento ininterrupto pelo prazo de 2 (dois) anos e que tenha dado
cumprimento às expectativas apresentadas ao Conselho Municipal de
Desenvolvimento.

Art. 8º - Em hipótese alguma e em tempo algum o terreno poderá ser
transferido para outra finalidade que não aquela destinada a abrigar atividades
industriais nos termos desta Lei.

Art. 9º - O ramo de atividade do interessado não poderá oferecer
qualquer perigo à saúde pública ou poluição do ar e mananciais, ficando o
interessado obrigado ao tratamento dos resíduos e instalação de equipamentos
con tra poluição.

Art. 10º - Serão concedidas isenções dos impostos, taxas e contribuições
municipais, através do Poder Executivo de acordo com parecer favorável e
conclusivo do Conselho.

§ 1º - As isenções referidas neste artigo, dizem respeito apenas às novas
empresas que venham a se instalar, à partir da vigência desta Lei.
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§ 2º - Para perfeita definição das isenções, o Conselho remeterá estudo
completo ao Executivo, prevendo o perfil diferenciado de cada empreendimento
beneficiado.

Art. 11º - Em consonância com a presente Lei, em tempo oportuno, será
desenvolvido o regulamento geral deste Conselho.

Art. 12º - As despesas de custeio, administrativas e gerais, devidamente
comprovadas serão ressarcidas pela Municipalidade.

Art. 13º - O descumprimento total ou parcial das condições estabelecidas
nesta Lei acarretará a imediata reversão do imóvel com as acessões e
benfeitorias nele existentes, ao domínio do Municipio, sem direito a qualquer
indenização.

Art. 14º - O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO poderá
livremente fiscalizar as condições estabelecidas nesta Lei, realizando
periodicamente visitas de inspeção e solicitando a apresentação de documentos
das atividades do interessado.

§ Único - A violação das condições deverá ser apurada através de
processo administrativo.

Art. 15º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

União da Vitória, 13 de dezembro de 1990.  


