
 

UNIÃO DA VI
A

TÓR
I

1860 1890

ESTADO  DO  PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos     
Fone: 42-3521-1200    e-mail:  pmuva@uniaodavitoria.pr.gov.br
CNPJ 75.967.760/0001-71    

Site Oficial: www.pmuniaodavitoria.com.br

1

Lei Nº 2620/1998

SÚMULA: OUTORGA EM CONCESSÃO DE DIREITO DE USO NÃO
REMUNERADO IMÓVEL COM BENFEITORIA PARA A 2ª COMPANHIA
INDEPENDENTE DE POLÍCIA MILITAR.

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 Executivo Municipal autorizado a
outorgar em concessão de direito de uso não remunerado, o imóvel constituído do lote
nº 289, quadra 132, setor 03, distrito 01, no bairro Limeira, com a área  total de
1.574,00 m2 (um mil, quinhentos e setenta e quatro metros quadrados), com as
seguintes medidas e confrontações: 33,00 metros de frente ao lado ímpar da rua
Vereador Eduardo Guérios, com uma distância de 26,00 metros da rua Marechal
Deodoro; 39,00 metros ao lado direito de quem do terreno olha para a rua Vereador
Eduardo Guérios; 55,00 metros ao lado esquerdo,  confrontando com os lotes nº 256
de propriedade de Nelcinda Maria Jungles e nº 24 de propriedade do Município de
União da Vitória; 34,00 metros de fundos, confrontando com a rua Marechal Deodoro;
com registro nº 7331, livro nº 02 , do  1º Ofício de Registro de Imóveis - Ibelmar
Seleme, desta Comarca, bem como a benfeitoria existente,  constituída da casa nº 52,
com 70,61 m2 (setenta metros e sessenta e um decímetros quadrados),
correspondente a um abrigo coberto, uma sala, dois quartos, cozinha e banheiro,
sendo uma parte em alvenaria e o restante em painéis de compensado, à 2 ª
Companhia Independente de Polícia Militar. 
                                                  Art. 2º - O imóvel com a benfeitoria a que se refere o
art. 1º será usado como residência de um soldado da Polícia Militar, sendo que o
mesmo ficará responsável  pelo pagamento do consumo de água, luz e manutenção
do imóvel, em contrapartida o soldado atenderá ocorrências solicitadas pela população
do bairro.
                                                  Parágrafo Único - Não poderá a referida companhia
desviar o uso ou a finalidade do imóvel referido no art. 2º desta Lei, sob pena de perda
da concessão outorgado pelo Poder Público.
                                                  Art.3º - A referida concessão será autorizada pelo prazo
de 05 (cinco) anos.
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                                                  Art. 4º - O imóvel poderá retornar ao Município, se
assim haver necessidade em qualquer tempo.
                                                   Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, entra
esta lei em vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 17 de dezembro de 1998.  

PEDRO IVO ILKIV MÁRIO NORBERTO  SLOMP
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Finanças


