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Lei Nº 2226/1995

DISPÕE SOBRE DOAÇÃO DE ÁREA DE
TERRENO A EMPRESA ÓTIMA MÓVEIS E
ELETRODOMÉSTICOS LTDA. (redação nova no Art 2º
dada pela Lei 2584 de 17/09/1998)

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Empresa ÓTIMA
MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, inscrita no G. C. G/MF  nº
77.665.560/0001-90, com sede à Av. Manoel Ribas, nº 841, nesta cidade, um
terreno urbano com área total de 27.890,85 m² (vinte o sete mil, oitocentos e
noventa metros e oitenta e cinco decímetros quadrados), lotes nº 5 e 6, situado
na Estrada Guabiroba, Colônia Paço do Iguaçu, nesta cidade, com as seguintes
medidas e confrontações: 136,00 metros de frente com a Rua Alfredo
Spautz;2334,23  metros do lado direito com a faixa de domínio da BR-153;
107,02metros do lado esquerdo, com terreno do Município de União da Vitória; e
223,70metros na linha de fundos, com o Rio Guabiroba, com matrícula nº
R1/14.501, do 2º  Ofício do Registro de Imóveis desta Comarca.

Art. 2º  -  A empresa donatária terá o prazo de 90 (noventa) dias da data
sanção desta lei para iniciar os trabalhos  de construção das instalações e 1 (um)
ano para o término das obras e funcionamento da empresa, quando lhe será
outorgada a escritura definitiva.

Parágrafo Único : A contar da vigência desta Lei  o não cumprimento do
disposto neste artigo por parte da empresa beneficiada com a referida doação,
implicará na reversão a Municipalidade do imóvel doado, de conformidade 
legislação vigente.

Art. 2º - A Empresa ÓTIMA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.,
terá o prazo de 59 meses para terminar a construção  da referida empresa a
partir da sanção da Lei nº 2226/95, o não cumprimento do prazo acarretará o
retorno do imóvel ao patrimônio do Município".

Parágrafo Único: A contar da vigência desta Lei o não cumprimento do
disposto neste artigo por parte da empresa beneficiada com a referida doação,
implicará na reversão à Municipalidade do imóvel doado, em conformidade com a
legislação vigente.

(redação nova dada pela Lei 2584 de 17/09/1998)
Art. 3º - Esta Lei  entrará em vigor na data de sua publicação revogadas

as disposições em contrário.
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União da Vitória, 27 de setembro de 1995.  


