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Lei Nº 2394/1996

Dispõe sobre doação de terreno a empresa
PARTINVEST INCORPORADORA LTDA. (revogada pela
Lei 2669 de 01/07/1999)

(revogada pela Lei 2669 de 01/07/1999)

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Empresa  PARTINVEST
INCORPORADORA LTDA, com CGC sob nº 01.429.417/0001-37, o lote de terreno sob
nº 409, da quadra nº 202, Setor 01, Distrito 02, do Cadastro Municipal, com a área
total de 13.233,00 m2 (treze mil, duzentos e trinta e três metros quadrados), com as
seguintes medidas e confrontações: 70,00 m de frente para a estrada Venceslau Vaz,
com uma distância de 158,00 m da avenida Joaquim Manoel Ribeiro, da Área
Industrial Osvaldo Bortolozzo; 165,00 m do lado esquerdo de quem do terreno olha
para a estrada Venceslau Vaz, confrontando com os lotes 173 de propriedade da
Prefeitura Municipal de União da Vitória, lote nº 2622 de propriedade de Bortolozzo
Indústria e Comércio de Madeiras e o lote nº 2573 de propriedade da Prefeitura
Municipal de União da Vitória; lado direito com 2 linhas, 144,00 m e 22,00 m
confrontando com terreno de Hans Alberto  Heim; linha de fundos com 88,00 m
confrontando com o lote nº 2508 - Prefeitura Municipal de União da Vitória, extraído da
matrícula nº 4.108 da 2ª Circunscrição do Registro de Imóveis desta Comarca
 Art. 2º - A Empresa PARTINVEST INCORPORADORA LTDA, terá o prazo de 90
(noventa) dias para iniciar e 02 (dois) anos para terminar a construção, a partir da
sanção desta Lei, o não cumprimento do prazo acarretará o retorno do imóvel ao
patrimônio do Município.
 Parágrafo Único: Não poderá a referida empresa, 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.
 Art. 3º - O terreno que trata o art. 1º desta Lei, destina-se a  implantação de
concreteira e fábrica de pré-moldados.
 Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta lei em vigor na
data de sua publicação.

União da Vitória, 26 de novembro de 1996.  


