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Lei Nº 1978/1993

DISPÕE SOBRE AQUISIÇÃO DE  TERRENO

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir por
compra, de RENATE ANA HIRZINGER ABRÃO e de seu marido SEBASTIÃO
FERNANDO ABRÃO, as seguintes áreas de terreno:

a - um terreno urbano com a área de 40.954,00 m² (quarenta mil,
novecentos e cinqüenta e quatro metros quadrados), situado na linha "A", da
Colônia Passo do Iguaçu, no Quadro Urbano da cidade de União da Vitória,
Estado do Paraná, conforme ás medidas e confrontações constantes da Matrícula
n° 10.799, do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de União da
Vitória, Estado do Paraná.

b -  um terreno urbano com a área de 53.839,44 m² (cinqüenta e três mil,
oitocentos e trinta e nove metros e quarenta e quatro decímetros quadrados),
situado na linha "A", da Colônia Passo do Iguaçu, no Quadro Urbano da cidade
de União da Vitória, Estado do Paraná, conforme as medidas e confrontações
constantes da Matrícula n°- 10.800, do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª 
Circunscrição de União da Vitória, Estado do Paraná.

c - parte dos lotes nº. 46 e 50, com a área de 13.379,90 M² (treze mil,
trezentos e setenta e nove metros e noventa decímetros quadrados) e 27.890,85
m² ( vinte e sete mil e oitocentos e noventa metros e oitenta e cinco decímetros
quadrados), respectivamente, conforme transcrição n° 6529, fls. 285, do livro 3-F,
do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de União da Vitória,
Estado do Paraná.

Art. 2°-  Os imóveis acima descritos serão adquiridos pelo preço
pré-estabelecido num total de CR$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil
cruzeiros reais), nas seguintes condições:

 - CR$ 550.000,00 (quinhentos e cinqüenta mil cruzeiros reais), em     
moeda corrente no dia 31 de agosto de 1993;

- CR$ 550.000,00 (quinhentos e cinqüenta mil cruzeiros reais), no dia 30
de setembro de 1993, corrigido pelo índice divulgado pela Fundação Getúlio
Vargas (IGPM) , ou outro índice que venha a substituí-lo.
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Art. 3º - A verba destinada para aquisição dos referidos terrenos será
deduzida da Dotação Orçamentária da Secretaria Municipal da Indústria e
Comércio, conforme Código 0920.03070212.049 - Administração de Serviços de
Indústria e Comercio e a Dotação 4.210 - Aquisição de Imóveis.

Art. 4º - As áreas descritas nos itens "a" e "b" contidos no artigo 1° desta
Lei serão destinadas ao assentamento de famílias carentes de nossa cidade e a
área descrita no item "c" destina-se a instalação de indústrias.

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta Lei em
vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 30 de agosto de 1993.  


