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Lei Nº 4000/2011

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ADQUIRIR IMÓVEL
DIRETAMENTE POR DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL OU
AMIGÁVEL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

            

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, aprovou, e eu CARLOS
ALBERTO JUNG, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir diretamente, por
desapropriação judicial ou amigável, o imóvel constante da Matrícula nº 3.422 do 1º Ofício de Registro de
Imóveis de União da Vitória, onde se pretende construir casas populares,  a seguir descrito:

“Lote nº 32, situado no lugar Jacu, antiga Posse do Rio da Areia, neste Município e
Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, com área de 46.748,00 m2 (quarenta e seis mil,
setecentos e quarenta e oito metros quadrados), 4,00 metros  de frente com a Estrada União da Vitória –
Porto Vitória; ao lado direito por uma linha medindo 78,00 mts (setenta e oito metros), e quebrando para
a direita m ais uma linha medindo 90,00 mts (noventa metros), ambas confrontando com terras de Moacir
Przysiny e Argemiro Amaro, continuando com uma linha em direção aos fundos, medindo 470,00 mts
(quatrocentos e setenta metros), confrontando com terras de Adelino Presendo (lote nº 33); ao lado
esquerdo com uma estrada medindo 620,00 mts (seiscentos e vinte metros), e na linha de fundos com a
Estrada com a Estrada da Colônia Jacu, medindo 100,00 mts (cem metros).”

Art. 2º O Município de União da Vitória poderá pagar pelo imóvel citado no artigo anterior
o valor máximo de R$ 336.585,60 (trezentos e trinta e seis mil quinhentos e oitenta e cinco reais e
sessenta centavos).

Art. 3º O referido imóvel destina-se exclusivamente para  construção de casas populares.

Art. 4º Entra esta Lei em vigor na data de sua publicação.
União da Vitória, 29 de novembro de 2011.  

CARLOS ALBERTO JUNG

Prefeito Municipal 


