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Lei Nº 2459/1997

Dispõe sobre  Doação de Terreno à Associação Sul Paranaense da Igreja Adventista do
Sétimo Dia. (redação nova no Art 3º dada pela Lei 2665 de 01/07/1999)

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, aprovou,
e eu PEDRO IVO ILKIV, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

          ART. 1º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado as doar à Associação Sul Paranaense da
Igreja Adventista do Sétimo Dia, inscrita no CGC/MF sob nº 79.080.602/0003-18, o lote de terreno urbano
nº 98, quadra 188 (antiga quadra 33), setor 01, Distrito 02, com área de 1.200,00 m2 (hum mil e duzentos
metros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações, frente numa extensão de 50,00 m,
confrontando com a rua Alberto Ferreira de Lima; lado direito de quem da rua olha para o terreno, numa
extensão de 24,00 m., confrontando com terreno da Prefeitura Municipal de União da Vitória; lado
esquerdo, de quem da rua olha para o terreno, numa extensão de 24,00 m., confrontando com terreno de
Elvira da Maia Marques; e fundos numa extensão de 50,00 m. confrontando com terreno da Prefeitura
Municipal de União da Vitória, extraído da matrícula sob nº 4.278 do Registro de Imóveis da 2º
Circunscrição desta Comarca.
          ART. 2º - A área acima destina-se à construção de uma Igreja e de uma escola.
          ART. 3º - A Associação Sul Paranaense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, terá o prazo de 90
(noventa) dias para iniciar e de 02 (dois) anos para terminar a construção da obra, contando-se a partir
da publicação desta lei, sendo que, o não cumprimento do prazo acarretará o retorno do imóvel ao
patrimônio do Município.

Art. 3º - A Associação Sul Paranaense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, terá prazo de 90 dias
para iniciar e até 31 de dezembro de 2000 para concluir a obra."

(redação nova dada pela Lei 2665 de 01/07/1999)
          PARÁGRAFO ÚNICO: Não poderá a referida Associação fazer qualquer transação com o objeto da
presente lei, sem a expressa anuência do Poder Executivo e do Poder Legislativo, durante o prazo
estipulado no caput do presente artigo.
          ART. 4º - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta lei em vigor na data de sua
publicação.

União da Vitória, 07 de julho de 1997.  

PEDRO IVO ILKIV

Prefeito Municipal


