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LEI Nº 170/2014 
 
 

SÚMULA: Autoriza a alienação de bem público e dá 
outras providencias. 

 
 
 
A Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, aprovará e eu, ADEMIR 
MULON, Prefeito Municipal, sancionarei a seguinte: 
 
 

L E I: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo, nos termos do Artigo 13 Lei Orgânica Municipal, 

bem como, por força do que dispõe a Lei Federal 8.666/93, autorizado a alienar 

através de licitação, o seguinte bem que integra o patrimônio Municipal, objeto da 

Matricula 12.116 do registro Geral de Imóveis de Paranacity-PR, conforme segue: 

 

I – LOTE DE TERRAS SOB Nº 01 (UM), DA QUADRA Nº 01 (UM), com 

área de 661,49 metros quadrados, Situado na Planta Geral da Cidade, 

Sede do Distrito e Município de CRUZEIRO DO SUL, Comarca de 

PARANACITY, ESTADO DO PARANÁ, dentro das seguintes divisas e 

confrontações: “Pela frente, confronta-se com a avenida marginal, na 

distancia em reta e des. Em curva (R = 6,00 metros, tg = 5,18), 

respectivamente de 13,25 metros, de 13,25 + 8,54metros; pelo 

fundo, confronta-se com o lote 5 na distância de 20,91 metros; pelo 

lado esquerdo, de quem dentro do imóvel olha para aquela via 

publica, confronta-se com o lote 2, na distancia de 34,63 metros e, 

finalmente pelo lado direito, confronta-se com a rua projetada C na 

distancia de 28,24 metros, sendo todos os lotes confrontantes na 

mesma quadra, perfazendo assim o perímetro quadrangular descrito, 

a área de 661,49 metros quadrados”. REGISTRO ANTERIOR: Registro 



 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul 
CNPJ 75731034/0001-55 

“Construindo uma nova história” 
Gestão 2013/2016 

 

Av. Dr. Gastão Vidigal n 600 - Telefax:  44 -  3465-1299  - Cep: 87.650 - 000 
Site: www.pmcruzeirodosul.com.br  

 

nº 01, matricula nº 8.698, fls. 01, livro 2-RG, em data de 13 de maio 

de 2008, deste Registro Imobiliário. 

 

Parágrafo Único. A alienação citada no caput será realizada mediante avaliação 
prévia e licitação, cujo laudo é parte integrante desta Lei.  

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as 

disposições em contrario. 

 
EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ESTADO DO 
PARANÁ, aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e quatorze. (05/11/2014). 
 
 
 
 

 ADEMIR MULON 

Prefeito Municipal 
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MENSAGEM DE JUSTIFICATIVA 
 
 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente e demais Edis, 
 
 
     
    Trata-se de Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo 
a alienar, através de procedimento licitatório, bens pertencentes ao patrimônio 
público municipal. 
     

Tais bens, se aplicarão ao programa de incentivo ao 
desenvolvimento industrial e de serviços do município de Cruzeiro do Sul, e deverão 
ser utilizados especificamente para esse fim, estando sujeitos a aplicação das regras 
estabelecidas na Lei Municipal 005/2003. 
 
    É mister consignar, que os bens colocados a alienação, 
foram previamente avaliados pela comissão designada pela Portaria 770/2014, cujo 
termo de avaliação segue anexo ao projeto, e foi confeccionado levando-se em 
consideração a região em que se encontra os bens e o preço médio do metro 
quadrado em terreno não construído em nosso município. 
 
    Assim, contando com a presteza e sensibilidade que são 
dotados Vossas Excelências, e na certeza de que a alienação de referidos bens 
auxiliará no desenvolvimento de nossa cidade, com o conseqüente incremento de 
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divisas e empregos, colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos e 
aguardamos pronunciamento favorável desta e. Casa. 
 
    
    Respeitosamente, 
 
 
     ADEMIR MULON 
    Prefeito Municipal  
     
     
 
     


