
 

 

 

 

 

 

LEI Nº 648/2012 

 

A Câmara Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, decretou, 

e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º-  Ficam desafetados do interesse público os bens móveis e imóveis abaixo especificados e 

autorizada à alienação na modalidade leilão e na modalidade concorrência, conforme 

couber, nos termos da Lei nº 8.666/93: 

I-  01 (um) LOTE URBANO com Área de 272.65 m² (duzentos e setenta e dois vírgula 

sessenta e cinco metros quadrados) localizado a 13,50m (treze vírgula cincoenta 

metros) da Rua Nossa Senhora da Luz, com as seguintes confrontações: pela frente 

confronta com Isidoro Nazar e Paulo Lelike numa extensão de 27,00 m (vinte e sete 

metros); pelo lado direito de quem da Rua olhar confronta com Isidoro Nazar numa 

extensão de 11,00 m (onze metros); pelos fundos confronta com Eurico Miroto e 

Antonio Cordeiro, numa extensão de 27,00 m (vinte sete metros) e pelo lado esquerdo 

confronta com a Prefeitura Municipal de Rio Azul, numa extensão de 9,45 m (nove 

vírgula quarenta e cinco metros), pelo valor mínimo de avaliação R$ 2.300,00 (dois 

mil e trezentos reais); 

II- 01 (um) TERRENO RURAL com área de 2.500,00 m² (dois mil e quinhentos metros 

quadrados) situado no lugar denominado Rio Azul dos Soares, município de Rio Azul, 

cadastrado no INCRA sobre nº 709.069.005.681-4 com as seguintes confrontações: 

ponto inicial em um marco na divisa com João Bispaluk; e segue confrontando com o 

mesmo, com extensão de 50,00m (cinquenta metros); segue confrontando com João 

Bispaluk, com extensão de 50,00m (cinquenta metros); segue confrontando com Lucio 

Przybysz Sobrinho com extensão de 50,00m (cinquenta metros); e finalmente segue 

confrontando com João Bispaluk com extensão de 50,00m (cinquenta metros) 

contendo uma construção de 140,00 m² (cento e quarenta metros quadrados) e ponto 

de luz, antigas instalações da Escola Rural São Sebastião, pelo valor mínimo da 

avaliação de R$ 33.300,00 (trinta e três mil e trezentos reais); 

III- 01 (uma) MOTONIVELADORA F 70, ano 1987, em bom estado de conservação, 

pelo valor mínimo de avaliação, R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais); 

IV- 01 (um) TRATOR DE ESTEIRAS Fiat Allis FD9, ano de fabricação 1989, em bom 

estado de conservação, pelo valor mínimo de avaliação, R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais); 

V-  01 (uma) RETRO-ESCAVADEIRA Fiat Allis FB 80.2, ano 1998, em bom estado 

de conservação, pelo valor mínimo de avaliação de R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil 

e quatrocentos reais);  

VI- 01 (um) AUTOMÓVEL VW/Gol 1000, Placa AFP-9732, ano de fabricação 1995, 

cor prata, em bom estado de conservação, pelo valor mínimo de avaliação, R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais); 

VII- 01 (um) AUTOMÓVELVW/Gol  1000, Placa AKQ 2077, ano de fabricação 2002, 

cor branca, em bom estado de conservação, documentação em dia, pelo valor mínimo 

de avaliação, R$ 6.500,000 (seis mil e quinhentos reais).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

§ único- Os bens acima especificados, classificam-se como inservíveis tendo em vista seu 

rendimento precário pelo uso prolongado. 

Art. 2º-  A alienação de que trata o Artigo 1º será realizada por processo licitatório, na modalidade 

leilão para os bens móveis e na modalidade concorrência para os imóveis, com prévia 

avaliação, conforme Artigo 17, I, da Lei nº 8.666/93.  

Art. 3º-  Os recursos oriundos da referida alienação, serão utilizados na aquisição de novos bens 

e/ou amortização de encargos sociais.  

Art. 4º-  As despesas decorrentes da presente Lei, no que couber, correrão à conta do orçamento 

municipal. 

Art. 5º-  Fica autorizada baixa dos bens do Patrimônio Público Municipal. 

Art. 6º-  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

      

 Gabinete do Prefeito Municipal, 

          Em Rio Azul, 16 de agosto de 2012. 

             

 

 

 

               Vicente Solda 

                                 Prefeito Municipal  

 

 

 

 
 

 

 


