
SÚMULA: "Autoriza o Poder Executivo Municipal a

receber em doação imóvel que especifica para

implantação de uma unidade de saúde e um centro

da juventude."

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, Estado do

Paraná, APROVOU e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte lei.

Art. 10• Fica o Poder Executivo autorizado a receber em

doação, um imóvel cuja descrição constante na matrícula 23.873 é a seguinte

"área rural, designada pela letra "A", da Planta de divisão arquivada sob n.°
11.926 n/ Oficio, situada no lugar denominado "BOMJESUS", nesta Cidade de

Campo Largo, Estado do Paraná, com as seguintes medidas de linhas, rumos e

confrontações: Partindo do ponto 4, situado na esquina da Rua XV de Novembro

com a Rua Ademar de Barros, segue pela referida rua com o azimute de

247°55'10" e 160,00m até o marco 16-A, situado na esquina da Rua XV de

Novembro e Rua José Sales Pinto, deste segue por linha seca confrontando com

terras de Ermínio Klents, com azimute de 352°28'44" e distãncia de 42,90m até

o marco OPP, deste segue por linhas secas confrontando com terras de marino e

Augusto Andreassa, com os seguintes azimutes e distâncias 44°59'45" e

50, 10m até o marco 01, 11°31'10" e 20,20m até o marco 02, deste segue por

linha seca confrontando com terras de Pedro Castelo, azimute 54°19'55" e

distância de 82,05m até o marco 3, situado na Rua Ademar de Barros, deste

segue pela referida rua com o azimute. de 145°30'40" e distância de 81,42m até

o ponto 4, perfazendo área superficial de 8.610, 00m2 (oito mil, seiscentos e dez

metros quadrados), sem benfeitorias. ", que terá como finalidade a implantação

de uma unidade de saúde e também de um centro dajuventude.



Art. 2°. O Poder Executivo procederá à incorporação do

imóvel doado ao Patrimônio Público Municipal, no valor de R$ 1.205.400,00

(hum milhão, duzentos e cinco mil e quatrocentos reais) conforme avaliação

procedida pela Comissão Municipal de Avaliação constituída pela Portaria nO.

1113/09, de 29 de Abril de 2010.

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução desta lei

correrão à conta da dotação orçamentária geral vigente.

Art. 4° - Esta Lei entrará em vIgor na data de sua

publicação, revogando-se as disposiçôes em contrário.


