
 

 

 

 

 

 

 LEI Nº 637/2012 
 

                     A Câmara Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, decretou, e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º-  Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao ESTADO DO PARANÁ um imóvel com área de 1.489,00 m² (um 

mil quatrocentos e oitenta e nove metros quadrados), devidamente matriculado no Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Rebouças, Estado do Paraná, sob o nº 12.011, situado na localidade de Marumbi dos 

Elias, município de Rio Azul, Comarca de Rebouças, contendo a seguinte descrição: 

“IMÓVEL: Um terreno rural, sem benfeitorias, situado na localidade de Marumbi dos Elias, em 

Rio Azul, Comarca de Rebouças, PR, da Planta de desmembramento, com área de 1.489,00 

m² (um mil quatrocentos e oitenta e nove metros quadrados) ou 0.1489ha, INCRA nº 

709.069.017.035-8; NIRF nº 0.383.007-1; com as medidas e confrontações da planta e 

memorial descritivo firmados em setembro de 2010, pelo Engenheiro Agrônomo Giancarlo 

Boreico, CREA nº 94.870-D, seguinte: Descrição do Polígono: Partindo do marco 0=PP com 

coordenadas geográficas, latitude 25º41’09.27714”S e longitude 50º51’37.13216”W; deste, 

segue com o azimute de 87º03’07” e a distância de 87,00m, confrontando com a Escola 

Consolidada Urquiz Cordeiro até o marco 1; deste, segue com o azimute de 233º53’06” e a 

distância de 31,70m, confrontando com Ademir José Camargo Cordeiro até o marco 2; deste, 

segue com o azimute de 252º26’39” e a distância de 40,60m, confrontando com Ademir José 

Camargo Cordeiro até o marco 3; deste, segue com o azimute de 328º45’58” e a distância de 

34,80m, confrontando com família do Vale até o marco 0=PP; ponto inicial da descrição deste 

perímetro. “Título aquisitivo: Doação – Escritura de 01/02/2002, fls. 124/125, Lº 1.608-N-, nas 

notas do 7º Tabelião da cidade de Curitiba – PR – R.01, matrícula nº 9.446, Livro 2, deste 

Ofício Imobiliário (Suprimento descritivo de inteira responsabilidade das partes). 

§ único-  Dentro da área descrita no caput encontra-se uma edificação que abriga as dependências da Escola Municipal 

Urquiz Cordeiro e da Escola Estadual Miguel Desanoski, ficando autorizado o Poder Executivo a doar suas 

dependências ao donatário. 

Art. 2º-  O donatário (Estado do Paraná) deverá assumir, para o recebimento da doação, o encargo de manter no 

imóvel as dependências da Escola Municipal Urquiz Cordeiro, cedendo o uso, gozo e fruição do bem para as 

finalidades institucionais da instituição de ensino municipal.  

§ único-  A partir da inscrição da doação o donatário deverá arcar com todas as despesas decorrentes da instalação, 

uso, manutenção, água e luz da Escola. 

Art. 3º-  A presente doação fica dispensada do competente processo licitatório por se tratar a donatária de entidade da 

administração pública, nos termos do art. 17, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 8.666/93.  

Art. 4º-  A doação deverá ser formalizada através de Escritura no Cartório de Títulos e Documentos, fazendo-se 

menção expressa à presente lei. 

Art. 5º-  As despesas de escritura e registro serão pagas pelo donatário. 

Art. 6º-  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal, 
Em Rio Azul, 09 de maio de 2012. 
         
 
 
            Vicente Solda 
         Prefeito Municipal 



 
 

 

 

 

 

 

       

 


