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Lei Nº 3402/2006

DISPÕE  SOBRE  CONCESSÃO REAL DE DIREITO
DE USO NÃO REMUNERADO DE IMÓVEL 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, área de 53.313,17 m2 dentro de
uma área total de 271.309,00 m2 constante da Transcrição nº 16.893 do Cartório do 1º
 Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de União da Vitória, localizada no Bairro
São Cristóvão, nesta cidade de União da Vitória – Paraná, a seguir descrito:
    

 “Do ponto 0PP, deste segue confrontando com terreno da Praça Municipal
com azimute 68º44’15” e distância de 45,599 m até o ponto 01, deste segue
confrontando com terreno do Aeroporto com azimute 150º49’31” e distância
de 784,859 m até o ponto 02, deste segue confrontando com a Avenida São
Cristóvão com azimute 300º15’37” e distância 341,460 m até o ponto 03,
deste segue confrontando com a Avenida Júlia Amazonas com azimute
344º27’43” e distância de 37,102 m até o ponto 04, deste segue
confrontando com terreno da Associação dos Moradores Sagrada Família
com azimute 73º52’28” e distância de 50,000 m até o ponto 05, deste segue
confrontando com terreno da Associação dos Moradores Sagrada Família
com azimute 344º27’43” e distância de 50,000 m até o ponto 06, deste segue
confrontando com terreno do Estádio Municipal São Cristóvão com azimute
73º52’28” e distância de 48,775 m até o ponto 07, deste segue confrontando
com terreno do Estádio Municipal São Cristóvão com azimute 344º16’39” e
distância de 150,473 m até o ponto 08, deste segue confrontando com
terreno do Estádio Municipal São Cristóvão com azimute 254º13’34” e
distância de 30,227 m até o ponto 09, deste segue confrontando com terreno
do Colégio São Cristóvão com azimute 344º09’38” e distância de 162,261 m
até o ponto 10, deste segue confrontando com terreno do Colégio São
Cristóvão com azimute 254º01’33” e distância de 69,831 m até o ponto 11,
deste segue confrontando com a Avenida Julia Amazonas com azimute
344º37’35” e distância de 74,954 m até o ponto 12, deste segue
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confrontando com terreno do Município de União da Vitória (localizada
Sub-Prefeitura) com azimute 73º59’07” e distância de 09,784 m até o ponto
13, deste segue confrontando com terreno do Município de União da Vitória
(localizada Sub-Prefeitura) com azimute 344º52’17” e distância de 38,171 m
até o ponto 0PP, onde teve início esta descrição.”

  Art. 2º - O imóvel de que trata o art. 1º desta Lei destina-se
exclusivamente ao  programa sócio-educativo-ambiental a implantado, desenvolvido e
controlado pelo Grupo Ecológico Esperança do Vale do Iguaçu – Grupo Eco. 
  Parágrafo Único – Não poderá o Grupo Ecológico Esperança do Vale do
Iguaçu – Grupo Eco desviar o uso ou a finalidade do imóvel referido na presente Lei, e
respeitar o contido nas Restrições ao Uso de Solo no Entorno dos Aeroportos,  sob
pena de perda da concessão outorgada pelo Município.

                  Art. 3º - A concessão fica autorizada pelo prazo de 10 (dez) anos. 

  Art. 4º - O Município poderá revogar a concessão de direito de uso do
imóvel se houver necessidade, e caso não sejam cumpridos os requisitos do programa
a ser desenvolvido no local, através de notificação por escrito com no mínimo 45 dias
de antecedência.
 
                     Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, entra esta Lei em vigor
na  data de sua publicação.

União da Vitória, 01 de novembro de 2006.  

HUSSEIN BAKRI
Prefeito Municipal


