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LEI lIP 463/94

SiJ1JULA- AUTORIZA O PODER EXECUTIVO !tJ[JflICIPAL
A DOAR PRÓPRIOS DO l!TJ!fIClPIO,PIRlJAR
CONVZ,vrO,ASSU/ifIROBRIGAÇÕES E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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EDIPicIO DA PREFEITURA lfUNIQ
- , A

Parena aos 04 dias do mes

,
Parana,
Art. 19

Art. 4P

AA CAL/ARA};f[JllICIPALDE GRANIJESRIOS, Estado do
aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
- Pica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar áreas de

terras, dentro do per{metro urbano do lJunic{pio, à companhia
de Habitação do Paraná - COHAPAR, para desenvolvimento do -
Programa Casa da Pam{l ia - Projeto Mutirão.

Art. ap - Fica autorizado o Poder Executivo JJunicipa1 a renunciar-ao-
direito estabelecido pelo Arttigo Quarto, pârágrafo primeiro
Inciso 1, da Lei Federal n9 6766 (19 de dezembro de 1979) ,
que prevê a doação de 3~ (trinta e Cinco) por cento da -/
área total a ser loteada ao Munic{pio.

Art. 3P - Pica autorizado o o Executivo Municipal a firmar Convênio /
com a Companhia de Habitação do Paraná- COHAPAR, para a -/
construção em regime de mutirão/Auto Ajuda de unidade habi-
t~cionais pelo Programa CASA DA FAMiLIA, pelo Projeto Muti-
rao.
O Executivo Municipal fica autorizado a outorgar à Companhi~, ~ -a de Habitaçao do Parana- COHAPAR, procuraçao com poderes -
irrevogáveis e irretratáveis, para receber junto ao Banco -
do Es tado 'do Paraná S/A, ou outra entidade a qual for imcum
bida o encargo, a importância atribu{da ao Munic{pio refe-/. - -rente ao ICMS, ate o limite do valor correspondente as obri
gações não. cumpridas, no caso de rescisão do Convênio. -

Art. 5P - Quando houver 0.1teração, inSUficiência, mudança ou extinção
do ICMS, fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a vin
cu1ar o compv~misso assim estabelecido, a qualquer outra -7

~ . /verba ou funçao Municipal, que sera submetido a considera-.. . ..... ,çao da Companhta de Habttaçao do Parana- COHAPAR.
Art. ,69 - As despesas decorrentes da Execução da presente Lei, corre-~ ~ ,

rao por conta da Dotaçao Propria consignada na Lei orçamen-
tária em vigor. -

Art. 79 - i;ta Lei entrará em vigor na data de sua pub1icacão, revoga, '-gadas as disposições em contrari
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