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LEI Nº 4484, DE  24 DE FEVEREIRO DE 2015.

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 o PROJETO DE LEI N° 14 /2015, e eu PEDRO IVO ILKIV,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir
diretamente, por desapropriação judicial ou amigável, (onde se pretende
destinar a um parque ecológico municipal), o imóvel constante de parte da
matrícula n°14.552  do 2º Ofício de Registro de Imóveis da comarca de
União da Vitória de propriedade da Empresa Basmasi, com área de
388.304,00 m², localizado no bairro São Sebastião, a seguir descrito:

MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES:

Partindo do ponto 0PP, confrontando com a rua Amadeu Alves,

segue por uma linha medindo 125,00 metros confrontando com a área da

Rede Ferroviária até chegar ao ponto 01, deste dobra a direita e segue por

uma linha medindo 79,25 metros até chegar ao ponto 02, deste dobra a

esquerda e segue por uma linha seca medindo 336,00 metros até chegar

ao ponto 03, do ponto 03 dobra a esquerda e segue por uma linha reta

medindo 282,00 metros até o ponto 04, deste ponto dobra a direita e segue

por uma linha medindo 98,50 metros até o ponto 05, deste dobra a

esquerda e segue por uma linha seca medindo 375,20 metros até o ponto

06, deste dobra  esquerda e segue por uma linha medindo 112,80 metros

até o ponto 07, deste dobra a esquerda e segue uma linha de diferentes

ângulos medindo 456,00 metros, seguindo a estrada municipal até o ponto

08, do ponto 08 dobra a direita e segue por uma linha reta medindo 371,50

metros até chegar ao ponto 09, do ponto 01 ao ponto 09 confronta com o
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saldo da matrícula n°14.552 em nome da Empresa BASMASI, do ponto 09

dobra a direita e segue por uma linha medindo 1.376,75 metros

confrontando com o loteamento Parque Nossa Senhora das Vitórias

encontrando o ponto inicial 0PP.

Art. 2º O Município de União da Vitória poderá pagar pelo
imóvel citado no artigo anterior o valor máximo de R$ 3.777.482,22 (três
milhões, setecentos e setenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais
e vinte e dois centavos), sendo amigável, o pagamento do referido imóvel
será efetuado no prazo de dez anos, sem juros e sem correção monetária,
sendo que uma  parte será efetuada como entrada e o valor definido
conforme disponibilidade de recursos do Município.

Art. 3º A despesa decorrente da presente Lei correrá à conta
do orçamento do Município em elemento específico: 0401.1030-459061 –
Aquisição de Imóveis.

Art. 4º O referido imóvel destina-se para implantação de um
parque municipal e outras instalações de interesse público.

Art. 5º Entra esta Lei em vigor na data de sua publicação.
União da Vitória, 24 de fevereiro de 2015.  

PEDRO IVO ILKIV ERALDO ANTONIO DE CASTRO
Prefeito Municipal Secretário Municipal de

Administração


