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Lei Nº 2511/1997

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A OUTORGAR EM 
REGIME DE PERMISSÃO, A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS,
CALÇAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES EM VIAS PÚBLICAS
URBANAS DO MUNICÍPIO, À PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS
DEDIREITO PÚBLICO OU PRIVADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do

Paraná, aprovou, e eu PEDRO IVO ILKIV, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 
 Art. 1º - Fica o Município de União da Vitória autorizado a outorgar, em regime de
permissão a execução de serviços de pavimentação asfáltica, galerias  de águas pluviais,
calçamentos e obras complementares necessárias a consecução do objeto da aludida permissão,
na forma prevista nesta Lei, bem como pelo disposto no edital de licitação e no contrato a ser
firmado com a Permissionária.
 Art. 2º- Para fins desta Lei, considera-se:
 I - PERMITENTE: o  Município de União da Vitória,  em cuja competência se encontra o
serviço público objeto da permissão;
 II - PERMISSIONÁRIO: pessoa física ou jurídica de direito público ou privado
adjudicatária da licitação pública realizada para conceder a permissão e que demonstre
capacidade de desempenho para os serviços;
 III - BENEFICIÁRIO: proprietário de imóvel beneficiado pela execução dos serviços
efetuados através do regime de permissão.
 Art. 3º - A permissão de que trata esta Lei, será precedida de licitação na modalidade de
concorrência pública, do tipo menor preço tendo em vista os serviços a serem prestados, bem
como a necessidade de atendimento aos beneficiários.
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 Parágrafo Único - O PERMITENTE, publicará edital de licitação, caracterizando o
objeto, área , condições de execução dos serviços, forma de ressarcimento e prazos, na
conformidade com a legislação vigente.
 Art. 4º - O prazo máximo de duração da permissão será de 005 (cinco) anos, sendo que ao
final do referido prazo os serviços permissionados retornarão ao Município de União da Vitória, 
ora Permitente, podendo ser prorrogado a critério do Permitente, respeitada a legislação em vigor
 Art. 5º - A remuneração do Permissionário será mediante as condições pactuadas entre
estes e os beneficiários através de contrato de adesão firmado entre os mesmos.
 Art. 6º - Os serviços a serem executados pelo Permissionário deverão ser previamente
aprovados pelo órgão competente do Município.

CAPÍTULO II
DOS CONTRATOS DE PERMISSÃO

  Art. 7º - A permissão de que cuida esta Lei será formalizada mediante contrato que será
regido pelas normas da legislação vigente para licitações e contratos administrativos e
disposições constantes desta Lei.
 Art. 8º - São cláusulas essenciais do contrato as que estabeleçam:
 I - Objeto, área de prestação de serviços e prazo de permissão;
 II - Modo, forma, condições e padrões de qualidade da prestação dos serviços
permissionados;
 III - Obrigação de execução das obras necessárias à prestação dos serviços
permissionados, em conformidade  com as normas técnicas atinentes;
 IV- Critérios para fixação e atualização do ressarcimento do Permissionário, com
previsão da periodicidade e dos parâmetros de cálculo dos reajustamentos;
 V - Garantias para a adequada execução do contrato;
 VI - Casos de extinção da Permissão;
 VII - Formas de fiscalização dos serviços, com a estipulação da obrigatoriedade, forma e
prazos de prestação de contas pelo Permissionário; 
 VIII - Direitos e deveres dos beneficiários e condições para que estes possam aderir aos
serviços;
 IX - Responsabilidade dos contratantes;
 X - Condições para prorrogação de contrato desde que previstos no edital de licitações;

 XI - Penalidades aplicáveis  aos beneficiários pelo não cumprimento de obrigações legais
ou regulamentares pertinentes à utilização dos serviços;
 XII - Outorga de poderes ao Permissionário para constituir servidões administrativas
necessárias a execução do serviço concedido, bem como de responsabilidade do Município pela
realização das desapropriações necessárias;
 XIII - Foro competente para a solução de eventuais divergências contratuais;
 Art. 9º - Cabe  ao Permissionário a execução direta e pessoal de serviços permitidos,
devendo ele responder por todos os prejuízos causados ao Poder Público Permitente aos
beneficiários e a terceiros.
 



 

UNIÃO DA VI
A

TÓR
I

1860 1890

ESTADO  DO  PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos     
Fone: 42-3521-1200    e-mail:  pmuva@uniaodavitoria.pr.gov.br
CNPJ 75.967.760/0001-71    

Site Oficial: www.pmuniaodavitoria.com.br

3

CAPÍTULO III
DOS DIREITOS E DEVERES DO PERMITENTE, DO PERMISSIONÁRIO E DOS
BENEFICIÁRIOS

 Art. 10 - Incumbe ao Município na qualidade de Permitente:
 I - Regulamentar os serviços permitidos e fiscalizar permanentemente a sua prestação,
zelando pela boa qualidade dos mesmos;
 II - Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços e as cláusulas do
contrato;
 III - Fixar os valores de ressarcimento, mediante a homologação do valor apresentado
pelo vencedor da concorrência, bem como homologar os reajustes na forma prevista no contrato;
 IV - Declarar de utilidade pública os bens necessários à execução dos serviços
promovendo as desapropriações, diretamente, quando necessário, se responsabilizando pelas
indenizações cabíveis;
 V - Intervir na prestação do serviço, retomá-lo e extinguir a Permissão nos casos e nas
condições previstas nesta  Lei e no contrato;
 VI - Assumir as responsabilidades decorrentes de quaisquer atos  ou fatos anteriores à
outorga da permissão;
 VII - O Município assumirá o ressarcimento dos valores correspondentes as testadas dos
terrenos públicos, nas vias aonde estes se localizarem;
 VIII - No caso de beneficiários que não aderirem ao plano de pavimentação comunitária e
havendo interesse público e social, o Município ressarcirá o Permissionário no valor das obras
correspondentes  a totalidade das testadas dos imóveis de propriedade destes. Limitando-se a
assunção pelo Município até o percentual de 20% (vinte por cento) do valor global da obra a ser
executada. Reserva-se ao município no caso deste item a promover a cobrança dos valores 
devidos dos beneficiários que não aderiram lançando em dívida ativa, como contribuição de
melhoria.
 IX - O Município poderá fornecer tubos e galerias pluviais nas vias urbanas onde houver
necessidade e mediante critérios a serem exigidos no edital próprio
 X - Promover a pavimentação em frente dos órgãos públicos, passeio em frente as vias
públicas, ciclovias e para famílias cuja renda  familiar  não ultrapasse no conjunto um quarto do
salário mínimo, segundo a Lei da LOAS.
 XI - Promover a tubulação em frente aos órgãos públicos, nos cruzamentos das vias
públicas, aqueles que estejam fora de padrão ou inadequados, em caso de readequação e nos
termos da Lei da LOAS, para as famílias que atenderem os requisitos exigidos.
 Art. 11 - Incumbe  ao Permissionário:
 I - Prestar os serviços concedidos de forma adequada a todos os beneficiários;
 II - Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços e as cláusulas
contratuais;
 III - Firmar contrato de adesão com os beneficiários, estabelecendo as condições  para
execução dos serviços, pagamento e prazos, de acordo com o estabelecido na proposta vencedora
da licitação;
 IV- Usar o domínio público necessário à execução do serviço observando a sua efetivação
e a legislação pertinente;
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 V - Constituir das servidões administrativas necessárias a execução observando a sua
efetivação  e a legislação pertinente.
 VI - Constituir servidões administrativas necessárias à execução dos serviços permitidos,
inclusive para a realização de obras e instalações, após a declaração de utilidade pública por
decreto  do poder executivo ou a prévia autorização do Município.
 VII - Prestar ao Poder Público contas  da gestão de serviço.
 VIII - Propiciar aos munícipes facilidades de financiamento em até 36 (trinta e seis)
meses, com taxas de juro limitados nos termos da legislação vigente.
 Art. 12 - Dos direitos e Obrigações dos Beneficiários:
 I - Cumprir as cláusulas contratuais estabelecidas no contrato de adesão firmado com a
Permissionária;
 II - Receber obras e serviços contratados em contrapartida do pagamento dos mesmos;
 III - Receber do Município e da Permissionária informações para defesa de interesses
individuais ou coletivos;
 IV - Levar ao conhecimento do Município e da Permissionária as irregularidades de que
tenham conhecimento, referente a execução dos serviços permitidos;
 V - Comunicar ao Permitente os atos ilícitos realizados pela Permissionária na exploração
dos serviços permitidos;
 VI - Obter a utilização dos serviços, observadas as normas da permissão;
 VII - Receber do Município e da Permissionária, informes necessários ao uso correto dos
serviços permitidos;

CAPITULO IV
DA EXTINÇÃO DA PERMISSÃO

 Art. 13 - A permissão de que trata esta Lei será extinta na ocorrência das seguintes
hipóteses:
 I- Término do prazo contratual;
 II- Rescisão amigável ou judicial;
 III- Encampação ou resgate;
 IV- Caducidade;
 V- Falência ou extinção da empresa Permissionária.
 
 Art. 14 - Extinta a Permissão por qualquer uma das hipóteses previstas no artigo acima,
retornam ao Município os direitos e privilégios permitidos, devendo este ressarcir o
Permissionário por eventuais investimentos não amortizados até a data da extinção da permissão.
 Parágrafo Primeiro - Para efeitos do ressarcimento de que cuida este artigo, o Município
deverá proceder os levantamentos, avaliações e liquidações, no prazo de 30 (trinta) dias a contar
da data de assunção dos serviços, ressalvadas as hipóteses previstas no inciso I, do artigo 13,
quando essas providências deverão ser adotadas com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias,
contados da data do término do contrato.
 Parágrafo Segundo - A reversão ao término do prazo contratual, será feita sem qualquer
indenização.
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 Art. 15 - O Município poderá declarar a caducidade do contrato, mediante procedimento
sumário que assegure ao Permissionário ampla defesa e nos seguintes casos:
 I- Inadequação ou deficiência da prestação dos serviços;
 II- Perda ou comprometimento das condições econômicas, financeiras, técnicas ou
operacionais necessárias ao desenvolvimento do contrato;
 III- Descumprimento de obrigações legais, regulamentares ou contratuais;
 IV- Paralisação dos serviços concedidos, sem justa causa.
 Art. 16 - A encampação ou resgate é a rescisão unilateral  do contrato, com a imediata
retomada do serviço pelo Permitente, antes do término do prazo da permissão, por motivos de
interesse público devidamente justificado.
 Parágrafo Único - O ato de encampação é privativo do Chefe do Executivo, sendo que o
Município restituirá ao Permissionário os investimentos, feitos até a data da encampação,
eventualmente, não amortizados conforme o disposto no parágrafo primeiro do artigo 14.
 Art. 17 - O contrato de permissão poderá ser rescindido por iniciativa do Permissionário,
mediante ação judicial específica, no caso de descumprimento pelo Município de obrigações
legais, regulamentares ou contratuais, respeitando o direito às restituições e indenizações.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
 Art. 18 - Ficam autorizados os munícipes na qualidade de beneficiários, contratar junto a
Permissionária a execução dos serviços de pavimentação asfáltica, galeria de águas pluviais,
calçamento, colocação de tubos e obras complemtares, nas vias urbanas 
confrontantes as suas propriedades, através de contrato de adesão, conforme o disposto nesta Lei
e no contrato de permissão.
 Art. 19 - Fica o Executivo Municipal autorizado a tomar todas as medidas destinadas à
outorga da Permissão autorizada por esta Lei.
 Art. 20 - Revogadas as disposições em contrário, entra esta Lei em vigor, na data de sua
publicação.

União da Vitória, 15 de dezembro de 1997.  

PEDRO IVO ILKIV
Prefeito Municipal


