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PROJETO DE LEI NO 12019.

AUToRTZA e ooaÇÃo DE rMovEL corusrttuíoo
PELO LOTE DE TERRAS URBANO NO 104.4, COM
ÁRea oe 48.4oo,oo M", oRtuNDo oa otvtsÃo oo
LOTE NO 104 REMANESCENTE DO IMOVEL
FAZENDA pteutRr Ao ESTADo oo pennxÁ
PARA FINS DE coNSTRuÇÃo oe UN|DADE
PRISIONAL.

FAÇo sABER euE A cÂuRne MUNtctpAL DE cASCAVEL, ESTADo
DO PARANA, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL. SANCIONO A SEGUINTE
LEI:

Art. 1o Fica desafetado da condição de bem de uso comum do povo,

passando a ser classificado como bem dominical, o lote de terras urbano no 104-4,

com área de 48.400,00m' (quarenta e oito mil e quatrocentos metros quadrados),

oriundo da divisão do lote no 104 remanescente, do imóvel F azenda Piquiri, matrícula
no 024666 do 3o Ofício de Registro de lmóveis de Cascavel, Paraná

Art. 2o Fica autorizado o Município de Cascavel, Paraná, a realizar a

doação do imóvel descrito no artigo 1o, desta Lei, ao Estado do Paraná, pessoa
jurÍdica de direito público interno, inscrita no CNPJ/Ít/F sob no (..), exclusivamente
para a construção de um Centro de Reintegraçáo Social destinado ao cumprimento
de penas privativas de liberdade em regime Íechado. mediante aplicação da

metodologia APAC - Associação de Proteção e Assistência aos Condenados.

Art. 3'O imóvel objeto da doação, descrito no art. 1o desta Lei, que ficará
gravado com cláusula de inalienabilidade, será utilizado pelo donatário para a

construção e funcionamento de um Centro de Reintegração Social destinado ao
cumprimento de penas privativas de liberdade em regime fechado, mediante
aplicaçáo da metodologia APAC - Associação de Proteção e Assistência aos
Condenados.

Art. 40 O imóvel, e eventuais benfeitorias que nele existirem, será
revertido ao patrimonio do lrlunicipio de Cascavel, independentemente de notificação
ou interpelaÇâo judicial, caso o donatário não cumpra no prazo de 10 (dez) anos com
a finalidade da doação descrita no art. 20, ou desvirtue a qualquer tempo o Íim para
que é feita, dando destinação diversa da prevista nesta lei.

Parágrafo único. Ocorrendo a reversão de que trata o caput deste artigo,
o donatário não terá direito a qualquer indenização reÍerente às construçÕes,
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Art. 50 O imóvel, descrito no art. 1o desta Lei, náo poderá ser alienado,
doado, cedido ou transferido a terceiros.

Art. 6o Fica assegurado ao Município de Cascavel, o direito de íiscalizar
o cumprimento das obrigaçÕes e os prazos estabelecidos nesta Lei.

Art.70 Para o disposto nesta Lei, as despesas decorrentes do registro e

averbação à margem da matricula do imóvel correrão por conta do Estado do Paraná.

Art.8o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 9o Revogam-se as dis s em contrár , em especial a Lei no

6.676, de 23 de dezembro de 20'16.

Ga ete do Prefeito Munici
scavel, 09 de agosto de 19

Leon o Paranhos,
Pre ito [Vlunicipal

Rua Pâran.i. -5000 - Caixa Postal I I5 - CF.P 85807-900 - CNPJ 76.208.867iffn1.07
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MENSAGEM DE LEI

Excelentissimo Presidente,
Sen hores Vereadores(as).

Submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara

Municipal o anexo Projeto de Lei que "AUTORIZA A DOAÇÃO DE IMOVEL

CONSTITUíDO PELO LOTE DE TERRAS URBANO NO 104-A, COM AREA DE

48.4OO,OO ÍVI', ORIUNDO DA DIVISÃO DO LOTE N" 104 REMANESCENTE DO

IMOVEL FAZENDA PIQUIRI AO ESTADO DO PARANA PARA FINS DE

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PRISIONAL'

O presente projeto de lei foi elaborado a pedido da Presidência da APAC,

Associaçâo Comercial e lndustrial de Cascavel, Ordem dos Advogados do Brasil,

Subseção de Cascavel, COGESP e de representante do Poder Judiciário nesta

Comarca.

O imóvel a ser doado foi objeto de concêssão de direito real de uso

autorizado pela Lei Municipal no 6.676, de 23 de dezembro de 2016 à Associação de

Proteçáo e Assistência aos Condenados - APAC, parâ ser utilizado para a construçáo

e funcionamento de um Centro de Reintegração Social, destinado ao cumprimento de

penas privativas de liberdade em regime fechado, mediante aplicação da metodologia

APAC.

Ocorre que, segundo sustentam as entidades acima nominadas em

pedido formulado junto ao Poder Executivo Municipal, a APAC promoveu todos os

atos que estavam a seu alcance para a implantação da mencionada unidade penal,

tendo elaborado projeto arquitetônico e conseguido aprovaçáo peÍante o CNPCP -
Conselho Nacional de Politicas Criminais e Penitenciárias e GIVIF-TJPR - Grupo de

Monitoramento e Fiscalizaçáo do Sistema Penitenciário do TJPR, porém a entidade

não possui recursos suficientes para a construção de referida unidade penal, cujo

orçamento gira em torno de R$ 10.000.000,00 (dez milhoes de reais).

Em vidude da falta de recursos financeiros da APAC e depois de várias

reuniões coma Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. houve

aprovação do projeto arquitetônico e autorizaçáo para construção da unidade penal

com verba do Estado do Paraná.

Para que o Estado do Paraná possa construir a menciona
penal em reÍerida área, necessária se faz a doação do terreno em seu

Iluir Parari't. 5000 Caixl Postal ll5 CEP 85i107 900 CNPJ 76.208.867/0001-07
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prazo de '10 (dez) anos para conclusão das obras e início das atividades de execução

penal.

Essa é Senhor Presidente, a tazáo que justiÍica elaboração deste Projeto

de Lei que submetemos à apreciação dos Senhores lVlembros da Câmara Legislativa,

renovando a
consideração

Ao Excelentíssimo Vereador
ALECIO NATALINO ESP|NOLA
Presidente da Câmara Municipal
Cascavel - Paraná.

Vossa Excelência, os meus p rotes

Gab do Prefeito Municipal
cave l, 09 de agosto de 2019

Leona Paran hos,
P M u niiípal.

vada estima e distinta

Rua Paraná, 5000 - Claixa Postal I l5 CEP 85807 900 - CNPJ 76.208.8671000i-07





Cadastro: 2300024666 l\íUNICIPIO DE CASCAVET

004 - Número do lmóve1..........

005 - EdiÍíçio......,

007 - Complemento Endereço

008 - Baino...,,..-.
00 - Loteamento.

ESPELHO DO CADASTRO - ITBI

: LOTE RTJRAL 1044 FAZENDA P|QUlRl

: ÁREA RURAL

.: FAZENDA PlQUlRl

1044

48.400,00

0,00

0

0'12 - Quadra.................,.....,......: 1044

Lete....,,,..........,................,:

OcupaÇão.......,....,,..........,:

§ituação Localização......,.:

Logradouro 2..,..................:

Testada Principal

Área Totat do Lote.............

Área Construída Unidade.,
Área Total Construída,....,.:

070 - Tipo......,...

071 - Fâchada.,.

013

03s

047

Q56

058
062
068

069 - N. Pavimentos...........,,...,.

-0
-0
-0
-0
-0
-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

q73

074

075

076

078

079

080

083
089

100

157

PosiÇão.....,.........-...........

SituaÇão Construçáo.......

EstruÍura,..........,,..........,
Cobertura..............,.........
Paredes,,...............,,.......

Forro.........-...........,...-,....

Revestimento Externo....

Piso...,.....,............... .......
Estado de Çonservaçáo,

Logradouro.....................

Situaçáo do Cadastro.....

- xxxxxxxx

-0
- xxxxxxxxx
- xxxxxxxxxx
- xxxxxxxxx

...: RUA Registro inexistente necessário

...: Ativo

600 - Complemento 2
59 - Arêa Preserv. Permanente:

AVALIAÇÃO DO IMOVEL para Íins de lTBl

Z5- os'oValor do Lole

Valor da BenÍeitori RS

Valor Total.-...........: Z5o co-o s-D
$

cascavet, -Ü0"

CLOVI ANTONIO LORÉNZIÍ Construção Civil
NCISCO I\4AHI-

Emitido por; ELIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

83 - CRECI N'F 20308

-z),/Ç

009 - 8loco.................................:
01 0 - 4partamento.....................:

Protocolo N.

,l
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R§públrs Fádc.ôtiv! do &úBit
Eshdo do PoÍaôá

ComarcÀ ds Câ6csvêl

neSta
de 1994
o ofici

REGISTFO DE IMÓVEIS
3r oFiclo

Anlon,o Aíur dg Soutâ t1a . Ol,crôl

LIVRO 2. REGISÍBO GEFAL
MAIAI'LLÂ

024666
rrcH^l J-001 |t

Il,lôVEL, LÕte n.104-À (csnto e quatro-Â), con a área do 48.,tO0,OOn,(quarenta e olto nlI e quatrocentos netros quadrados), ou 4,B4ha,
oriundo da dlvisâo do Iote n.10,1 (centô e quatro) rsmànescenta. do
itsôvql FÀZEtlDÀ PIQIIIU, sltuado no perÍuetro rural doste rounlcÍplo e
corBârca / sêm bênf€1toriÃs, que confronta ao nordeste com 120,00
netros, sob o âzlnute 130'07'00', co& o lotB n.50i ao sudsste cou 398,
967 oetros, sob o azl[rute 211'13'00", con o Iôt€ n,s2; ao sudoêate coB
118,555 netro§, sob o azinute 301'13'00", com o lôt€ n.1O,t-8; E ao no-
roeste com 417,530 netros/ §ob o azinutB 31'13,00,,, coE o lote
n.104-8. Cadastro no INCRÁ (em oalor porção); código do 1Eóveli 721034
056596 7, área total: 337,10F.a, núusro do nódulos fiscâ1§t 78,16, a
fração mÍnj.na de pârcelanento: 2,001t..; e núroero do i!0óvêl na Rêca1ta
Federal (sm malor porção): 16,t0309-6. Proprlêtárlos: OCTÀCÍLIO HIOII e
sua mulher, CÀ-A.OLIHÀ FO ,iIOHIBRI !.(ION, eIe brasilê1ro, sêrv€otuárlo dajustiça, lnscrito no CPF-ME n.003.348.639, residente € dômtcillado

cldad Íatro arter or: oatrlculâ n.18.392, de 26 d6 agosto
98.s

ÀV-1-21 . 656 Protocolo 36.291 de
coH§ERvÀçIo DE FLORESIÀ. cànf
15 dê nâlo ds 1996, entrg o pr
cado, e o Instltuto ÀDblental
v€9€taçÃo erlst€tlts. coo a ár
ficE gravada coEo reserva flor
tes: ao nord€ate-con o lotê n

bro de

do agosto de 199I
Instruneoto Pa!ticular Ílrnado aos

stár1o, OctaôÍIlg l.,tor, já quallfl-
araná - IÀP, a fLoresta ou foroa de
ê 0,97h4 do lnóvel desta ratrlcula,
1 1eqal, destro dos segulntes 1lmi-
ao sudeste coD o lota rl.52; ao su-

,d

20

En2

2 0.

ornê
oprl
doP
ead
esta

does te
nentos:
O Of ic ia

co
63

m te n.104-Bi e aon roaste c o Lotê n. 104-8. EmoLu-

dssta cotrarca, oa proprletár1ó6, octacl]lo l,l1on e I
r-oroighlerl Mlon, brasilelros, casados pslo reg1
versql de be[§, resld€ntss e doulclliudos nesta Ê
çêraís,2.625 - apartâlsnto 1.101 - EdifÍclo Goldsn
serventuário da Ju§t!Ça apoaBBtado, portâdor da c

et o 19S8. ,

n-2-24 .666 Protocolo 41. ê26 3 dê arço de 2000
DESÀPROPRIÀçÍO. PB14 Escrltura Públlca de DesaproprlaçEo Ànlgávet.
Iavrada ao6 15 dâ abrl] de 1994, a folhàs 7 e 8, do l j.vro 405/ Êpre-
sentada na forua de certldão, exp8dÍda aos 6 de Julho de 1995, e Es-
critura Pública d6 Rê-ratlficaçáo, lavrada aos 22 dÊ fêv€rej.ro d€
2000, a folhâs 159, do Ilvro 504, atnbas rlô 10 ofÍcto de rotas da sêde

uâ oulher, Carol lna
oê d6 coEunhão uni-
idad€, na Rue Mlnaa
Park - C€ntro, elê

édula do ]d€nt ldade
60.013-SSP-PR 6 lnscrlto no cPE-Y!' n.003.348.639-53, sfa sBrven-
ria da Justlça, portadora da Códula d€ Id€ntldâd€ n.526.034-SSP-PR,
nsEltlraE o ltróeel, dêsla Eatrlcula &o l,tullrclPIO DE cÀscÀwl, pessoa
Íd1ca dê dlrelto púbtlco ,.nterno, lnscrlto no CNPJ-Mr n.76.208.86'tl
1-07, coe sede âdI0lnl§tratlvâ nêsta cldada, ns Rua Para[á, 5.000. (r

ulg dê desaproprlâçáo, polo vafor de CR$12.000.000,00 (dozê m1l.hões
cruzêlros rBais). Cadastro no INCRÀ (en [alor porção): códlgo do

vâl; 721034 056596 7, área total: 337,70ha, nú.Dero de uódulos fls-
cals; 18,75, e fraÇáo nÍnjEa de parcelame[to: 2,00ha; núnero do lmóvêI
na R€cêlta Foderal (en lraior porÇáo): 16,10309-6, 9u1a de rccolhlEênto

I n.1236/00 - lsêntoi e FU RE S - 16€nto- EúoluDontoEr 3.060
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ÀV-3-2a.666 - Prot ocolo
DESÀr'ErÀçio. Pela Lei l'Íuniclpal Í. 6.616 de 23 dc dezenbro de
publicada nÕ 0rgào oflcia1 EletrÔn1co dô Municlpio d€ Cascavel

34,131 de 08 Ce dezêrnDrô ds 201?.

rrâ n. 169

20i6,
em 24

(lê dezeilbro de 2016, ord
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rôcedemos e t('
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R6púlllcr Fedarâtiva do BÍâ.rl
€.lrdo do pirsná

ComEícâ dc CÉlcrval
MÀINICULA flc8A

LIVBO2.REGISTROGERAL 24.666 01 V

ra constar quê o inôvel desta Matricula foi desafetado dã coId
bem de uso coÍrum do povo, pâssan classiflcado como bêm

REGISJHO DE IMÓVEIS

3r oFlClo
Ânlono Â,'tuÍ de Soura Sernpap Olrrar

I

do a ser
minical. Emôl.umentos: 315 VRC RS5o, XXV. da I,ei 12.216/98). A\.erbaçào

?,33 + RS14,33 { ÍUNRliJus ârl '
efetuadâ de acÔrdo con o arc'
Lei n. 6.015, de 31/L2irqi3 e

dezemhro de 201?. (]pf l
01, dô Código CiviI, e

is Ie .J pertÍnentê.
?4
-)ult

6, dà

êntê Deleq

-4-2{.666 - Prôtocolo 134.131, dê 0B de dezerxbro de 2017,
DE uso REàL, PeIa Escrltura Pública de concessao onexcsa de

ireito Rêal de Uso, Iavrada em 23 de nôvembro de 2017, as foLhas
0?/I18, do Livro 98?-N, no 1o Serviço de Nc,Lês destâ CoÍrrrc.r,
companhâdo da Lel Munlcipal n. 13,032 dê 12 de aqost-Ô de 2016,
ublicâda no Orgáo Oficiâ] EIetrÔntco do l'luniclpio de CascôveI er,2?
e àgosto de 2016, ediçâo ôrdinária n. I619; procedemos êste aLÔ pdrô
onstar que o l'luniclpio de Cascavel, iá quali ficado. eíetLlcü ã

oBcessào Onerosâ dê Dlreicos Reà] de ilso do irnó'./el desta Matrlcula,
tribuÍdô para efeitos fiscais o vaior de R§250.000,00 (duzentos e
inquêntâ mll reais). à ÀsgoclÀÇÂo DE PBorsçIo E ÀssrgrÊNc!À Àos

ENÀDO§ - (ÀPaC) - CÀSCÀVEÍ., pessoa jurÍdlcê dÊ direlto privaoo,
nscrila no cNP,l n. 23.865.816/0c01-81, com sede em cascavel-PR, Rua

fônso Pena, 2831, Sala 01, Countryi PRAzor o preser)te acordo de
eraÇâo tem por objeto a concessão onerosà de direito real de trso,

l"o prazo de 20 (vinlê) anosr a contar da daLa de publicaÇáo Ca Lôi
riclpal n. 6,676/2016 (publicada em 24 de dezembro dê 2016); DO tSo
ísEÀ: o imóvel ora concecido sê.rá utj.tlzâdô s):clusivarnente pà:a

oDslruÇâo de u.na pe.Dj.Leaciária h',rí,nJ zad, {cê-auÕ de reioLÊqjcáÇáô
oclal), destinâda ao cümprimento de penâ, p.refercncialrnÇnte, en
eqine fechado, medlante aplj.caÇào da meLodolôgià ÀlAC ou ôuir;
ir0ilar, conforme dêcisáo da CSC, com cafrãcidâcje parâ ri-é :0(l
duzêntos) condenadosi DO t/À!On E DO PIGÀUENTO DÀ CONCESSâO: C vàl/jt:
nuâl da concesgâo onerosa objêto deste lnstrumentc, é esf lpulâdo nc

IUnldade fiscal do Municlpio) . 0 prineixô pagamênto dever.i ser
ostêrioreg, âtuálmente no impôrte dê ?5 (setentà e iiinco) i-ii'I1

êa1izâdo no prazo previsto no artlgo 3o do Decreto Municipal n.
3.032/20f6, ou em daEa anterior a da ãssinaturâ do presente Termô

inlstratlvo, respeltando o que ocorrêr prirnê.lro. Os pâgamentos
ouãis rêfefentês aos êxercicios flnancelros subsoquent.es de'rêràc sel
fetuados até o quinto dj.a úE1I do mês correspondenEe ao p:lmeir-o
êgame0to. côÍrfoúnê prevlsào do artlgo 4o do Decreto muni.cipal n.
3.032/2016. Concêde o uso pelo prazo de 20 (vinte) anos, a conràr d,]
ata da publicâção da L€1 l{unlcipatr n. 6,616/2Q16 {p.ubt lcàda em 24 {lc
ezembro de ?016); CCIR 2Ol7|. códtqo do imóvel rural:
51.005.?32.885-2, átea lota)(ha) : 4,8400, número dê módul,os fiscals:
,2689, FríP(ha): 2,00, lrlnlr 6.001,903-4, Certidào Negativà Je
bitos Relâtivos ao ÍtR, eml.tidâ em 19 de de?eÍüro de 2017, pc.l,r

eceltê Fêderâf do Brâsll,; CIR: PR-4104808-8254. 1 1BE,4O0?.dFEF. ggUA
61.8585.8471, Ceriidãô Positiva com Efêitos de Negalivà dê Débjtos

êIativos aos fÍibutos Fedêrais e à DÍvj.dâ Àtiva da União, eÍnitidâ em
? de agosto de 2017, pela Rêceita pedÉra1 do BrasiL I,I'BI n. 6gtiú

cxeto Munici.pal o. 1,3.032/2016, rEsperitadas as el LerüÇôÊs

pal ;

j

J

017, isento confonrc artigo 2{9, iI, do CódiSo Trj.butário Munici
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R€publrca Foderâtrvs do grasLl

fslado dO parànà
Con\arca de Câsçavsl

REGISTRO DE IMÓVEIS
3, sERVtçO

Antonio Anu, de Soura Sampa o' Rogislrador

LIVBO2.REGISTHOGEHAL

será efilrLidà por està Sorvettia, no pr.ázo estahelecido nâ IN/SRE n.
1.1Irli 10. Central de Indj.sponibiti.dôdes (trash) | zdgT.Sfíf,tBbZ,bB4a.
agfe'f46d.Oded.f640,3a2l.a1Zrli 1ede.1.481 .e4f8.5f17.Àgco.t foc.cci49.
4 ddc . ,9 4 d 6 , I 1 9b . Emolumentosi 2,1S6 VRC = R$392,39 + RS3,O9 (prot,
arq) + R§4,40 (seIo) + R§4,23 (FUllRE,rUS art. 30, XXV. da LeL 12.2L6/98j. RegislÍo efetuado de accrdo com o art. 1,22't do Código Civ-i.],
'J árr, 16/
de de zemllr

.- tulÂTnÍcutÁ -1 . FICHÂ\l_ *,9g_l - ,,J

, Ca Lei n. 6.015/73 e demni.s ie
(}pf) \ Ej.slaÇâo pertinenre. Em 20

h tt p l-l.1-[unarnen. com-

017 .
Agente De Leqa

Lena Maria Maestri
ESCREVENÍE
PORT. 10/96

I

BibrIaFa
"E
__l

ê-mail: cerlidoes@3§Íisascav€1.Çom.bÍ
cNPJ-MF n. 781?1.E03r0O01-91

. CERTIOÁo
Cerliico. Çoníormê Artlga 19,,dá Lei h. 6.015/73,. que .este .docqrnênto ÍepíogEíado dá Matticula n.
24 666 do Lrvro n: 2 - Rooistro GêÍâl. desto Servrco. scÍviÍá como certrdáo dc intciro teor. Dos[iva de
bens e de ôruJs reaii, negãtrva de dÇoos reais ou pcssoáis Íciporscculórias. relatiüamente. acj imó,üel.dá
reÍcrida MatÍicula Nadá mais. Eúolumenlos: (88.7.1 VRC)+(RSí,40 sêlo - OÍicio n.. 023/07

nt0
Agente Dcl ega do

R

OUí 3mpar0

R$3,45 - Lei Estad 18.415/2014). O r€Íerido é veÍdade e dou Íê. Em.20

3. SERVIÇO 0E

fUIIARP EN.

SELO DIGI'IAL Nq
qkHbn . 5ol8d . yebvR

cont role:
vuq lr, :àos:

FUIIARPEN + (FunrêJus =
de d€zembro de 2017.ecb

85810.010Rua Paranô, 2 864. Salá 15 - Ed
Cascavel -Paraná - Fo

. ltapoá. Centro . CÊP
n€/Fax. (45) 3225-5511
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l\4unicÍpio de Cascavel
Secretaria t\4unicipal de Planejamento e Urbanismo

Dados da EdificaçãocascavEt_

Dados da Cansulte
Cadastro: 2300024666 lnscrição: Data 12108/2019

Dados Gadastrais

Lotêamento: FAZENDAPIOUIRI

Logradouro; Regislro inexistente necessário

Área Lote {m"): 48400.0 Testada Principal

Quâdra; '104A

Númoro: 0 Bairro:

120.0 Testada Secund. (m);

Lote: 1044

ÁREA RURAL

o.o Área Un. (m'): 0.0

Nomê: Í\,,IUN.CÍPIO DE CASCAVEL

Logradouro: PARANA - CASCAVEL

CNPJ/cPFl

Número: 5000

76.2A8.867 tAAú-07 CEP:

Bairror CoQUEIRAL

85810011

Mapa Ue Localizâçãô

Latituds:

Longitude:

24. 54' 49,62" S

534 22' 16,26" O

"}i*'
s

lnformações TérÍltoÍlais
Patrimônio
Construido Pres Perm
Pedologiâ

Calçada
Muro
TopograÍia

lnformaçõês dê EdiÍicação
Revestim. Externo
TIPOLOGIA PGV

Cobertura
Fachada

Forro
IDADE APARENTE
lnstal,Sanitaria
Paredes
Posição
Estrulura
Utilização

Situação Construção
Agua
Ésgoto
FAIXA IDADE APARENTE
Gerador de Lixo
lnstal. Elétrica
PADRÃO PGV

Plso
Tipo
OcupaÇão

Estado de Conserv.
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