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Lei Nº 999/1976

AUTORIZA O CHEFE  DO EXECUTIVO A
DOAR ÁREAS DE TERRA DESTINADAS A
INDUSTRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (Item III
do Artigo 1º revogado pela Lei nº 1041 de 19.4.1977 e
Item I do Artigo 1º revogado pela Lei nº 1236 de
12.11.1982)

Art. 1º - Autoriza o Chefe do Executivo Municipal a doar áreas de terras
situadas no Quadro Urbano, destinadas a Indústrias, para as seguintes firmas:

I - Construtora Baur Ltda., o lote nº 4, com a área de 5.442,00 m² (cinco
mil, quatrocentos e quarenta e dois metros quadrados, dentro das seguintes
medidas e confrontações: de um lado, medindo 40,00 metros, com uma rua
projetada; de outro lado, medindo 137,40 metros, com o lote nº 3 de Madeireira
Bona Ltda.; de outro lado, medindo 40,00 metros, com o lote nº 1 do Asilo S.
Vicente de Paula; e finalmente de outro lado, medindo 134,70 metros, com o lote
nº 4-A, da Cooperativa dos Produtores Rurais do Sul do Paraná Ltda.

(Item revogado pela Lei nº 1236 de 12.11.1982)

II - Cooperativa dos Produtores Rurais do Sul do Paraná Ltda., o lote nº
4-A com a área de 24.108,40 m² (vinte e quatro mil, cento e oito e quarenta
metros quadrados), dentro das seguintes divisas e confrontações: de um lado,
medindo 188,50 metros, com uma rua Projetada, de outro lado, medindo 188,50
metros com o lote nº 1 do Asilo São Vicente de Paula, e finalmente de outro lado,
medindo 121,09 metros com o lote nº 5 de Indústria de Máquinas para
Compensados Gohl Ltda., de outro lado, medindo 134,70 metros com o lote nº
4,da Construtora Baur Ltda.

III - Indústria de Máquinas para Compensados Gohl Ltda., o lote nº 5,
com a área de 14.190,60 m² (quatorze mil, cento e noventa e sessenta metros
quadrados, dentro das seguintes divisas e confrontações: de um lado medindo
121,50 metros, com uma rua projetada; de outro lado, medindo 121,09 metros
com o lote nº 4-A da Cooperativa dos Produtores Rurais do Sul do Paraná Ltda.,
de outro lado, medindo 121,50 metros, com o lote nº 1 do Asilo São Vicente de
Paula, e, finalmente de outro lado, medindo 112,50 metros com o lote nº 6 do
Moto Clube Porto União da Vitória.

(Item revogado pela Lei nº 1041 de 19.4.1977)
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Art. 2º - Apresente doação, de interesse público e social, tem por objetivo
o incentivo a Indústrias e ao Fomento a Produção Industrial do Município de
União da Vitória.

Art. 3º - Para fazer jus á presente doação, as firmas beneficiárias deverão
apresentar projeto de construção da obra e de instalação industrial, devidamente
aprovados pelo Departamento Técnico da Prefeitura e pela Comissão de
Indústria e Comércio, portaria nº 9/74 de 06.12.74, bem como, o balanço
financeiro do último exercício  e certidão negativa da Prefeitura Municipal, do
Estado e do INPS.

Art. 4º - As firmas beneficiárias deverão comprovar um investimento a ser
feito no imóvel doado de, no mínimo 150.000,00 (cento e cinqüenta mil cruzeiros),
bem como, utilização de no mínimo 20(vinte)operários na indústria.

Art. 5º - Fica estabelecido o prazo de 1 (um) ano para o inicio das
atividades industriais e de um ano para o inicio da construção, sendo que, a não
utilização dos imóveis doados, nos prazos acima, para os fins previstos nesta Lei,
ou no caso de extinção da firma beneficiária, por qualquer motivo, reverterão
automaticamente ao patrimônio municipal.

Parágrafo Único: Nos prazos constantes deste artigo deverá ser
executado totalmente o projeto de construção de que trata o artigo 3º.

Art. 6º - Os imóveis doados só poderão ser gravados de hipotecas em
favor de terceiros, com o objetivo de acobertar financiamentos que propiciem
recursos para a execução de projetos industriais, desde que, observada no
gravame a condição suspensiva a que se refere o artigo 5º

 
Art. 7º - Fica revogado o item II do artigo 1º da Lei nº 979/75 de 30.06.75,

que doou a Presendo & Cia. Ltda., os lotes nº 4 e 5, com a área de 43.741m²
(quarenta e três mil e setecentos e qua-renta e um metros quadrados).

 
Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação revogadas

as disposições em contrário.

União da Vitória, 27 de fevereiro de 1976.  


