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SUMULA: Autoriza a alienação de bens imóveis
pertencentes ao Patrimônio Público Municipal e dá
outras providências.

 
ACÂMARA MUNICIPALDE PINHAL DE SÃO BENTO,
ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:
 
Art. 1ºFica o Executivo Municipal autorizado a alienar mediante
licitação na modalidade de concorrência, por preço não inferior ao
estipulado no Laudo de Avaliação, que é parte integrante e inseparável
da presente lei, o bem imóvel pertencente ao Patrimônio Público
Municipal, desafetado nos termos da Lei Municipal nº
561/2017,conforme segue abaixo especificado:
ITEM I–Lote Urbano nº 15-A (quinze A)com área de 1.968,67
m²,objeto da matrícula nº. 6.867, Com uma edificação em alvenaria
de um barracãocomercial/industrial, com área de 553,00 m²
Registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Ampére, Estado do Paraná, e avaliado em R$ 195.000,00 (cento e
noventa e cinco mil reais)conforme Laudo de Avaliação datado de 16
de Outubro de 2017, contendo a seguinte descrição, metragens e
confrontações, conforme planta baixa e memorial descritivo, que
segue em anexo, e igualmente passam a fazer partes integrantes da
presente Lei:
DESCRIÇÃO DA ÁREA: ITEM 01 -Matrícula n. 6.867, – Área de
1.968,67m² (um mil novecentos e sessenta e oito metros e sessenta e
sete centímetros), com os seguintes limites e confrontações:
NORDESTE: Confronta por linha seca, com o remanescente do lote nº
15, da mesma quadra , com uma extensão de 42,77m; SULESTE:
confronta por linha seca, com os lotes nº 15-B e 15- E, ambos da
mesma quadra, com extensão de 6,71m e 37,19m; SUDOESTE:
confronta por linha seca, com a rua Presidente Vargas com uma
extensão de 46,02m NOROESTE: confronta por linha seca com a rua
projetada “A” (rua Pedro Bertao), com uma extensão de 42,89m.
Situação: o imóvel situa-se na esquina da rua Presidente Vargas com a
Rua projetada “A” (rua Pedro Bertão) ambos do mesmo patrimônio.
ComEDIFICAÇÃO:uma edificação em alvenaria de um
barracãocomercial/industrial, com área de 553,00 m², o qual foi
avaliado pelo preço mínimo de R$195.000,00 (cento e noventa e
cinco mil reais). Sendo o valor correspondente ao lote urbano com
área de 1.968,67 m² (um mil novecentos e sessenta e oito metros e
sessenta e sete centímetros) e a edificação do barracão em alvenaria
com área de 553,00 m² (quinhentos e cinquenta e três metros
quadrados).
Art. 2ºO pagamento será da seguinte forma: No ato de arrematação
uma parcela correspondente a 30% (trinta por cento) do valor
arrematado e mais 4 (quatro) parcelas mensais, fixas e consecutivas,
cada parcela correspondendo o percentual de 17,5 % (dezessete
virgula cinco por cento) do valor arrematado, com vencimento da
primeira parcela trinta dias após a adjudicação, a segunda parcela
sessenta dias, a terceira parcela noventa dias e a quarta parcela cento e
vinte dias após a adjudicação perfazendo o montante de 100 % do
valor arrematado.
Parágrafo Único - As demais condições e especificações para
alienação do bem imóvel constantes no artigo 1º da presente Lei,
constarão no Edital de Licitação, na modalidade de Concorrência por
maior oferta que será publicada na forma da lei, nos moldes do art. 69,
inciso I, da Lei Orgânica Municipal.
Art. 3ºRevogam-se as disposições em contrário especialmente a Lei
Municipal n° 568/2017 de 26 de outubro de 2017.
Art. 4°.Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
 



Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do
Paraná, em 02 de maio de 2018.
 
Publique-se
 
JAIME ERNESTO CARNIEL
Prefeito Municipal
 
“LAUDO DE AVALIAÇÃO”
 
A Comissão de Avaliação do Município de Pinhal de São Bento,
Estado do Paraná, nomeada pelo Decreto nº 838/2017 de 09 de
Outubro de 2.017, composta pelos Senhores ALZIRO BOCHI,
VANLEI BARBIERI, JOSE AVELINO GARLET, BERTOLDO
MOTTA DA SILVA, ARQUIMEDES BOBCO, reuniram-se no dia
16 de Outubro de 2017, às 13:30min na sala de reuniões da Prefeitura
Municipal, para realizar avaliação dos bens imóveis pertencentes ao
patrimônio público municipal:
 
Matrícula n. 6.867, –Área de 1.968,67m² (um mil novecentos e
sessenta e oito metros e sessenta e sete centímetros), com os seguintes
limites e confrontações: NORDESTE: Confronta por linha seca, com
o remanescente do lote nº 15, da mesma quadra , com uma extensão
de 42,77m; SULESTE: confronta por linha seca, com os lotes nº 15-B
e 15- E, ambos da mesma quadra, com extensão de 6,71m e 37,19m;
SUDOESTE: confronta por linha seca, com a rua Presidente Vargas
com uma extensão de 46,02m NOROESTE: confronta por linha seca
com a rua projetada “A” (rua Pedro Bertao), com uma extensão de
42,89m. Situação: o imóvel situa-se na esquina da rua Presidente
Vargas com a Rua projetada “A” (rua Pedro Bertão) ambos do mesmo
patrimônio. Com EDIFICAÇÃO:com uma edificação em alvenaria
de um barracãocomercial/industrial, com área de 553,00 m².
E que pelo presente LAUDO DE AVALIAÇÃO, atribuirão os
seguintes valores, abaixo:
 
BEM AVALIADO:
 
ITEM 01 -Matrícula n. 6.867, – Área de 1.968,67m² (um mil
novecentos e sessenta e oito metros e sessenta e sete centímetros),
com os seguintes limites e confrontações: NORDESTE: Confronta por
linha seca, com o remanescente do lote nº 15, da mesma quadra , com
uma extensão de 42,77m; SULESTE: confronta por linha seca, com os
lotes nº 15-B e 15- E, ambos da mesma quadra, com extensão de
6,71m e 37,19m; SUDOESTE: confronta por linha seca, com a rua
Presidente Vargas com uma extensão de 46,02m NOROESTE:
confronta por
linha seca com a rua projetada “A” (rua Pedro Bertao), com uma
extensão de 42,89m. Situação: o imóvel situa-se na esquina da rua
Presidente Vargas com a Rua projetada “A” (rua Pedro Bertão) ambos
do mesmo patrimônio. Com nEDIFICAÇÃO:com uma edificação em
alvenaria de um barracão comercial/industrial, com área de 553,00
m²., o qual foi avaliado pelo preço mínimo de R$ 195.000,00 (cento e
noventa e cinco mil reais);
Sendo o que tínhamos a relatar, é o presente LAUDO DE
ALVALIAÇÃO, firmado por todos os membros da presente
Comissão de Avaliação.
 
Pinhal de São Bento (PR), 16 de Outubro de 2.017.
 
ALZIRO BOCHI VANLEI BARBIERI
 
JOSE AVELINO GARLET BERTOLDO MOTTA DA SILVA
 
ARQUIMEDES BOBCO
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