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Lei Nº 3203/2004

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO REAL DE DIREITO DE
USO NÃO REMUNERADO DE IMOVÉL À EMPRESA
FABRICIO ANTONIO MOREIRA NETO  E  DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do
Paraná, aprovou, e eu HUSSEIN BAKRI, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

Art. 1º  – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado  a outorgar
em Concessão Real de Direito de Uso não Remunerado  à Empresa Fabrício Antonio
Moreira Neto,  inscrita no CNPJ sob o nº 02.439.765/0001-58, o móvel a seguir
descrito:
   “lotes de terreno urbanos sob os nº 077 e 177, ambos da quadra
204, do setor 01, do distrito nº 02,  localizados neste Município com a área total de
5.620,64 m2 (cinco mil seiscentos e vinte metros e sessenta e quatro centímetros
quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: frente para a Rodovia BR 153
com 56,05 m (cinqüenta e seis metros e cinco centímetros); fundos com Dirce Cordeiro
de Lara com 50,03 m (cinqüenta metros e três centímetros); lado direito para a Rua
Alfredo Spautz com 127,00 m (cento e vinte e sete metros)  e lado esquerdo com
Heimoviski e Cia Ltda com 99,00 m (noventa e nove metros), com área  de 5.620,64
m2 (cinco mil seiscentos e vinte metros e sessenta e quatro centímetros  quadrados),
dentro de uma área de 13.379,90 m2 (treze mil trezentos e setenta e nove metros e
noventa centímetros quadrados), constante da matrícula nº 14.500 da   2ª
Circunscrição de Imóveis de União da Vitória.”

   Art. 2º - O imóvel descrito no artigo anterior será utilizado em sua
totalidade à instalação e funcionamento de empresa no ramo madeireiro, com a
fabricação de  chapas de madeira compensada e fabricação de portas de madeira,  de
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acordo com os incentivos contidos nos  art. 7º, I, II e II e  9º  da Lei Municipal nº
3022/2002. 
   Parágrafo Único – O prazo de isenção de que trata o caput  deste
artigo será de 10 (dez) anos.

   Art. 3º - A Empresa Fabrício Antonio Moreira Neto  terá o prazo de
90 (noventa) dias a contar da data da publicação  desta Lei para dar início às obras de
suas instalações, e 15 (quinze) meses para concluir a obra e iniciar o funcionamento
da unidade fabril.
   Parágrafo único – O não cumprimento dos prazos referidos no
caput deste artigo, implicará na pena de regresso do imóvel ao Município de União da
Vitória. 

   Art. 4º - Em sendo cumpridas todas as etapas constantes do
Cronograma do Projeto de Instalação da Empresa Fabrício Antonio Moreira Neto, o
imóvel descrito no art. 1º desta Lei será escriturado em definitivo à mesma.

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

União da Vitória, 12 de julho de 2004.  

HUSSEIN BAKRI FAUZI BAKRI

Prefeito Municipal Secretário de Administração e Finanças


