
PREFEITURA MUNICIPAL DE

Adm. 2011

BECRETQN0 55/2011

O Prefeito do Município de Rio Azul, Estado do Paraná,
usando de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o Processo Administrativo de Arrecadação de
Bem Abandonado n° 01/2011, instaurado pela Portaria n° 025/2011, de 25 de fevereiro de 2011;
CONSIDERANDO o disposto no art. 2° e art. 4°, § 2°, da Lei Municipal n° 559/2010, de 07 de
dezembro de 2010;
CONSIDERANDO que os interessados foram efetivamente notificados pela imprensa para se
manifestarem em 20 (vinte) dias, conforme publicação no Diário Oficial do Município (Folha de Irati),
em 25/03/2011 (fl. 33), entretanto, nada opuseram;

n- Fica arrecadado como bem vago e sob a guarda do Município de Rio Azul o imóvel urbano
com 828,06 m2 (oitocentos e vinte e oito vírgula zero seis metros quadrados), localizado na
Rua Padre João Salanczyk, esquina com a Rua Coronel Hortêncio de Mello, cidade de Rio
Azul, Estado do Paraná, de propriedade do Clube Recreativo 14 de Julho, registrado nos
Livros de Registro n° 3/J, fls. 120, sob n° 12.581 no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Rebouças, Estado do Paraná, e livro 3~D, fls. 125, sob o n° 3.743, do 1° Ofício de
Registro de Imóveis da Comarca de Irati, Estado do Paraná.

Art. 2°- A partir da publicação do presente decreto a guarda do imóvel passa a ser do Município de
Rio Azul, devendo qualquer denúncia de depredação e/ou ocupação não autorizada ser
formalizada junto ao Departamento de Fiscalização da Prefeitura Municipal de Rio Azul.

S°- Considerando o relatório circunstanciado de condições do bem e em especial que parte do
prédio está com risco de desabamento, fícam as Secretarias e Departamentos competentes
autorizados à proceder à demolição da parte de concreto e cobertura, bem como a retirar os
materiais que sejam utilizáveis.

1°~ Os materiais que sejam utilizáveis, como telhas e madeiras, poderão ser revertidos a pessoas
carentes através de doação, de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria competente,
bem como os entulhos poderão ser utilizados pela Secretaria Municipal de Obras.

Í°- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser afixado no imóvel, na
sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul e na sede da Câmara Municipal.

Gabinete do Prefeito Municipal,
Rio Azul, 06 de julho de 2011.

Paulo Henrique Clazer de Andrade
Prefeito Municipal
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