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Lei Nº 2288/1996

DISPÕE SOBRE DOAÇÃO DE TERRENO A EMPRESA "IPE -
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Empresa "IPE -
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA", com sede à Rua Rodovia BR
476, Km 220, Estrada Rio Vermelho, no Município de União da Vitória - PR, com
CGC/MF nº 00.778.030/ 001- 23, o terreno de propriedade do Município de União
da Vitória - PR, com as seguintes características: Lote nº 2.950, Quadra 81, Setor
02, Distrito 02, antigo lote nº 27 (vinte e sete), da Área Industrial denominada
Invernadinha, neste Município, com a área de 12.000,00m² (doze mil metros
quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: 80,00 metros de frente
para a Rua Projetada;150,00 metros do lado direito com lote nº 28; 150,00 metros
do lado esquerdo com o lote nº 26; e, 80,00 metros na linha de fundos, com
área de reserva legal do Município, de acordo com a planta aprovada pela
Prefeitura Municipal, sem benfeitorias, com matrícula nº 14.736, do 2º Ofício do
Registro de Imóveis Cartório Clivatti, desta Comarca.

Art. 2º  - A Empresa donatária tem o prazo de 90 (noventa) dias, a contar
da data da sanção da lei, para iniciar os trabalhos de implantação da indústria e
02 (dois) anos para o término e funcionamento integral da mesma, sob pena de
reversão do terreno ao  patrimônio do Município, sem direito qualquer
indenização pelas benfeitorias construídas.

Parágrafo Único: Não poderá a empresa donatária, fazer qualquer
transação com o abjeto do presente, sem a expressa anuência do Poder
Executivo e Legislativo,

durante o prazo estipulado no caput do presente artigo.  

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário .

União da Vitória, 20 de março de 1996.  


