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Lei Nº 3254/2005 
 
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA RECEBER IMÓVEL EM 
COMPENSAÇÃO 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 receber através do 
instituto de compensação tributária, imóvel urbano de propriedade do Senhor Ulisses Antonio Sebben, 
portador do RG nº 263.015 e inscrito no CPF sob o nº 122.030.179-53, imóvel este a seguir descrito: 
 
   - “terreno urbano constante da matrícula nº 976 da 2ª Circunscrição de Imóveis 
de União da Vitória,  localizado na Rua Serafim Scheffer, Bairro Navegantes, neste Município, com área 
total de 11.800,90 m2 (onze mil, oitocentos  metros e noventa centímetros quadrados), com as seguintes 
medidas e confrontações: frente com a Rua Serafim Scheffer medindo 100,30 m (cem metros e trinta 
centímetros); fundos com imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal de União da Vitória medindo 
121,30 m (cento e vinte e um metros e trinta centímetros); lado direito com imóvel de propriedade da  
Prefeitura Municipal de União da Vitória medindo 60,50 m (sessenta metros e cinqüenta centímetros), 
38,00 m (trinta e oito metros) e 40,00 m (quarenta metros); lado esquerdo com imóvel do Estado do 
Paraná medindo 85,00 m (oitenta e cinco metros), e rua 1B medindo 31,00 m (trinta e um metros), 
interligado por 20,00 m (vinte metros) com imóvel do Estado do Paraná.” 
 
   Art. 2º - O imóvel descrito no artigo anterior destinar-se-á a implantação de área 
de lazer no Bairro Navegantes. 
 
   Art. 3º - O imóvel descrito no art. 1º desta lei está avaliado em R$ 17.754,99 
(dezessete mil setecentos e cinqüenta e quatro reais e noventa e nove centavos).   
 
   Art. 4º - A compensação citada no art. 1º se refere a débitos de IPTU que o 
proprietário eventualmente tenha com o Município, estando autorizada a compensação até o limite do 
valor da avaliação.  
 
   Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
União da Vitória, 05 de abril de 2005.   

 

 

 

HUSSEIN BAKRI 
Prefeito Municipal 

 


