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Lei n° 1.146/2002, de 27 de novembro de 2002.
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Prefeito

Autoriza o Poder Executivo a cede/ áreas do 
património municipal para instalação de/empresas e 
determina outras providencias.

B

presente Lei:

0  PREFEITO M UNICIPAL DE PARNAM IR IM :
FAÇO SABER que a Câmara Municipal decreta et eu sanciono a

Art. I o. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder, mediante 
permissão gratuita de uso, áreas de terra do património imobiliário municipal para 
empresa previa mente selecionada que deseje se instalar no Município e que se 
enquadre na política de desenvolvimento industrial de Parnamirim.

Parágrafo único. A área de que trata o caput deste artigo fica 
limitada ao máximo de até três (03) Hectares, por empresa.

Art. 2o. A permissão gratuita de uso de que trata esta Lei far-se-á 
pelo prazo de dez anos, renovável por igual período se persistente o atendimento 
aos requisitos e condições exigidas para cessão inicial.

Art. 3o. A empresa interessada em obter os benefícios desta Lei deve 
atender aos seguintes requisitos:

I  -  ser empreendimento industrial que aplique tecnologia avançada 
ou que seja indústria de transformação;

I I  -  ser atividade geradora de emprego, com oferta mínima de 
cinquenta (50) empregos diretos;

m  -  ter poder de gerar outras atividades industriais;
IV -  priorizar a mão de obra do Município de Parnamirim;
V -  manufaturar produtos para exportação;
VI -  beneficie produtos da mesoregião.
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§ I o. A empresa referida no caput deste artigo deve apresentar 
projeto de viabilidade económica e financeira para aprovação peto Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Económico, acompanhado dos seguintes documentos: 

I  -  documentos constitutivos e suas alterações; 
n  -  certificado de regularidade de situação perante o FGTS; 
m  -  certidão negativa de debito junto ao Instituto Nacional da 

Seguridade Social -  INSS;
IV -  certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais;

V -  certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo 
distribuidor da sede juridica.

§ 2o. O projeto de viabilidade económica e financeira, assim como os 
demais documentos relacionados nos incisos anteriores, devem ser protocolados no 
Gabinete Civil para o encaminhamento devido.

Art, 4o 0  descumprimento das disposições desta Lei por parte da 
permissionária implica na imediata revogação de permissão gratuita de uso, com 
reversão automática do imóvel ao património do Município, com toda e qualquer 
benfeitoria nele existente, vedado à permissionária pretender qualquer indenização 
ou ressarcimento, nem, tão pouco, arguir direito de retenção pelas mesmas.

Art. 5o Os requisitos, as condições e demais exigências, inclusive 
quanto aos efeitos de inexecução por parte das permissionárias, constituem cláusulas 
essenciais do correspondente instrumento de permissão gratuita.

Art.6° A permissionária não pode desvirtuar os fins e requisitos 
estabelecidos no termo da permissão e responderá por todos os encargos civis, 
administrativos e tributários incidentes sobre o imóvel cedido.

Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8o Revogam-se as disposições em contrário. 

Pamamirim, 27 de novembro de 2002.
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