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SUMULA: AUTORIZA () PODER 
EXECVT1VO A DOAR AO PODER 
LEG IS LA Til'() MUNICIPAL IMOVEL 
URBANO NECESSAR/O A CO\STRU\’A() 
DE SCI SEDE. E DA OUTRAS 
PROVIDENT 'IAS.

An. 1' I iea desatctado de sua dcstina^fu) publiea atuai. e o lender l'.\ecuti\o autori/.ado a 
doar ao I'oder Legislali\ o Municipal, urn imovel de sua propriedade. com a finalidade de 
eonsiruvao de sua sede. eontendo as seguinles caraetenstieas: lote 10 sob a matn'cula n° 
a M icgislrado no C arlorio de i^egisiro de Imdxeis de Cirundes Kios. a ser desmembrado 
em duas partes, gerando lote 10/A. quadra 27. situado nesta eidade. na Avenida Brasil, 
eontendo a area total de 308 m2 (tre/entos e oito metros quadrados). nos termos do 
memorial descritivo presente no anexo I desta Lei.

Art. 2‘ () imovel objeto da doagao revertera ao patrimonio do Poder Executivo. incluidas 
todas as benleilorias. sem qualquer onus para o doador. se o donatario der a ele destine) 
diverso do pre\ isto no arligo anterior, bem como no easo do donatario deixar de dar inieio 
a execugao das obras de engenharia civil no imovel doado. no pra/.o de 4 (quatro) anos. 
contados da doaeao. na forma da I.ei.

Art. 3 | sta I.ei entra em vigor na data de sua publieagao.

Gabinete do Prcfeito. Payo Municipal de Grandes Rios. Hstado do Parana.
em 18 de agosto de 2021.
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ANEXOI

MEMORIAL DESCRITIVO

Imovel: Lote 10/A da Quadra 27 
Municipio: Grandes Rios 
Area (m2): 308.00

Comarca: Grandes Rios 
UF: PR 

Perimetro (m): 72,00

A poligonal tem inicio no ponto P01, situado na divisa entre o Lote Ilea Avenida Brasil, 
deste segue pela Avenida Brasil com o seguinte azimute e distancia: 138°20,48" e 14,00 
metros ate o ponto P02; deste segue confrontando com o Lote 10/REM com o seguinte 
azimute e distancia: 228o20'48,, e 22.00 metros ate o ponto P03; deste segue com 
conirontavao no azimute 318°20,48” e 14.00 metros ate o ponto P04: deste segue 
confrontando com o Lote 11 com o seguinte azimute e distancia: 48°20'48’' e 22,00 
metros ate o ponto P01, chegando assim na divisa entre o Lote Ilea Avenida Brasil, 
onde teve inicio esta descriyao.

mesma

Grandes Rios, 25 de Junho de 2021.

Resp. Tecnico Luiz Tadao Mori 
CREA-MG 227407/D


