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Lei Nº 2355/1996

 Dispõe sobre doação de terreno à Empresa "IPÊ- INDUSTRIA E COMERCIO
DE MADEIRAS LTDA".

 Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a doar à Empresa "IPÊ - INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA", com CGC sob nº 00.778.030/0001-23, arquivado na
Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 4120338237-8, com sede na Rodovia
BR-476-KM-220, s/n, estrada do Rio Vermelho em União da Vitória-PR, um terreno constituído
pelo lote nº 160,  Quadra 81, Setor-02, Distrito 02, com área total de 6.400,00 m2 (seis mil e
quatrocentos metros quadrados), com as seguintes confrontações: 80,00 (oitenta metros ) de
frente para a Av. Particular; 80,00 (oitenta metros) do lado direito de quem olha para a Av.
Particular divisa com o terreno da municipalidade; 80,00 (oitenta metros) de fundos fazendo
divisa com o terreno do Sr. Afonso Gabardo; e 80,00 (oitenta metros) do lado esquerdo de quem
olha para a Av.Particular fazendo divisa com o terreno da municipalidade, conforme planta
elaborada pela Prefeitura, com matrícula sob nº 14.736, do 1º Ofício do Registro de Imóveis desta
Comarca.
 Art. 2º - A empresa "IPÊ Industria e Comercio de Madeiras Ltda", terá o prazo de 90
(noventa) dias para  iniciar as obras de ampliação e 02 (dois) anos para o término da mesma,
apartir da sanção desta Lei, caso contrário o imóvel reverterá ao patrimônio do Município.
 PARÁGRAFO ÚNICO - Não poderá a Empresa donatária, fazer qualquer transação com
o objeto do presente, sem a expressa anuência do Poder Executivo e Legislativo, durante o prazo
estipulado no caput do presente artigo. Após inspeção por parte do Executivo Municipal,
transferir-se  definitivamente o referido imóvel, cumpridas as determinações da presente Lei.
 Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta lei em vigor na data de sua
publicação.

União da Vitória, 04 de setembro de 1996.  


