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Lei Nº 1034/1976

DESAPROPRIA ÁREA DE TERRAS E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a
desapropriar, por utilidade pública a área de 677,00 m²(seiscentos e
setenta e sete)metros quadrados, compreendendo o lote nº 14 ,
constante da Carta de Foro Perpétuo nº 137, de propriedade de 
Antônio Maciejewski, área esta localizada no Bairro Rio da Areia, no
quadro urbano desta cidade, dentro das seguintes medidas e
confrontações : de um lado medindo 14,00 m com a rua projetada  nº
1; de outro lado, medindo 48,50m, com o lote nº 12 de Alfredo
Zipperer; de outro lado, medindo 48,00m com o lote nº 16 de Dissenha
S.A. Ind. e Com., e finalmente de outro lado medindo 14.00, com o lote
nº 13, de quem de direito, destinada a abertura da rua Miguel Chastalo.

Art. 2º - O preço a ser pago pela área expropriada será de
10.155,00(dez mil, cento e cinqüenta e cinco cruzeiros), conforme
termo de avaliação que faz parte integrante desta Lei.

Art. 3º - Para pagamento das despesas decorrentes desta
Lei, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional
especial na importância de  10.155,00(dez mil, cento e cinqüenta e
cinco cruzeiros), para o que serão considerados recursos a anulação
parcial da seguinte dotação orçamentária:

06.00       -Departamento de Viação e Urbanismo
06.03       -Divisão de Urbanismo
10605751.04  - Aquisição de Máquinas e Viaturas Leves
4.1.3.0       -Equipamentos e Instalações
        2103 - Aquisição de Máquinas, Motores e

Aparelhos  10.155,00

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, entrará
esta Lei em vigor na data da sua publicação.

União da Vitória, 14 de dezembro de 1976.  


