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DECRETO nº 105, de 05 de abril de 2019.
 Dispõe sobre a Declaração de Utilidade Pública do Imóvel que especifica e dá outras 
providências.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de 
suas atribuições legais, em cumprimento ao artigo 58, inciso I, letra d da Lei Orgânica do Município de 
Alvorada do Sul
 DECRETA:
  Artigo 1º. Fica declarada de Utilidade Pública a área urbana total de 24.060,73, de Área 
de Proteção Permanente (APP), remanescente da matrícula 6.682, do Registro de Imóveis da Comarca 
de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, a seguir descrita:
 Imóvel urbano, localizado no município de Alvorada do Sul, com as seguintes divisas e 
confrontações: frente para a Avenida Joaquim Alves Bento de Lima, na extensão de 281,94 metros; 
ao lado direito confronta-se com o Lote 1 da quadra 1 na extensão de 74,89 metros do loteamento 
denominado “Indianápolis”; ao lado esquerdo confronta-se com os poços “Itapuí” I e II de propriedade 
do Serviço Autônomo de Saúde, e aos fundos confronta-se com a “Represa Capivara”.
 Artigo 2º. O objeto do presente será a implantação de acesso coletivo à Represa Capiva-
ra, com urbanização e supressão vegetal, nos termos da legislação vigente.
 Artigo 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.
 EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL “SEBASTIÃO GONÇALVES DE MELO” ALVORADA 
DO SUL, aos cinco dias do mês de abril de dois mil e dezenove.  
 MARCOS ANTONIO VOLTARELLI EVER DUGOLIN
 Prefeito Municipal  Secretário Municipal do Meio Ambiente

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 
 Comunicamos aos interessados que será disponibilizada a licitação a seguir: Pregão Pre-
sencial nº 004/2019 – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 
TIPO ADPTADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM ALGUMA DEFICIENCIA FI-
SICA DE ACORDO COM TERMO DE ADESÃO AO INCENTIVO Á PESSOA COM DEFICIENCIA PcD 
III PELA LIBERAÇÃO 114/2018 DO CREAS/PR CONVENIO FEAS - VEICULO. O edital acima será 
disponibilizado e poderá ser obtido através do site www.alvoradadosul.pr.gov.br, quaisquer informações 
necessárias pelo fone (43) 3157-1006 OU 3157-1008 ou ainda pelo email: licitação@alvoradadosul.
pr.gov.br. Serão respeitas as prerrogativas das Leis Complementares 123/2006 e 147/2014. A abertura 
dos envelopes será dia 24 de abril de 2019 na sala de licitação da Prefeitura Municipal as 09:00 (nove 
horas ) da manhã. Alvorada do Sul - PR, 05 de abril de 2019. Roberes Rivelino da Silva – Pregoeiro 
02/2019.

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 9/2018 - OBJETO DA LICITAÇÃO Proces-
so inexigibilidade Nº. 4/2018.

 CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA DO SUL - PR
 CONTRATADO: VALDENIR BALDO INSCRITO SOB CNPJ Nº. 
 PROCESSO INEXIGIBILIDADE:4/2018
 CONTRATO: 9/2018
 DOTAÇÕES
Conta da despesa     Funcional programática     Fonte de recurso      Natureza da despesa     Grupo da fonte
         1060            61.007.12.361.0013.2091 1 3.3.90.30.00.00             Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do contrato 9/2018 nas 
condições previstas na legislação vigente. 
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 57, inciso II, da Lei nº. 
8.666/93 e posteriores alterações. 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará de vinte 
e cinco dias de março de 2019 para 25 de Abril  de 2019. 
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençado não 
alterado pelo presente Termo Aditivo. 
 CLÁUSULA QUINTA
 O presente termo Aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura.
 E, por assim estarem ajustados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma na presença das testemunhas abaixo.
 DATA DE ASSINATURA: 25/03/2019

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 14/2018 - OBJETO DA LICITAÇÃO Pro-
cesso inexigibilidade Nº. 9/2018.

 CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA DO SUL - PR
 CONTRATADO: DORIVAL VERTUAN INSCRITO SOB CNPJ Nº. 
 PROCESSO INEXIGIBILIDADE:9/2018
 CONTRATO: 14/2018
 DOTAÇÕES
Conta da despesa     Funcional programática     Fonte de recurso      Natureza da despesa     Grupo da fonte
         1060            61.007.12.361.0013.2091 1 3.3.90.30.00.00             Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do contrato 14/2018 nas 
condições previstas na legislação vigente. 
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 57, inciso II, da Lei nº. 
8.666/93 e posteriores alterações. 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará de vinte 
e cinco dias de março de 2019 para vinte e cinco de abril de 2019.
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençado não 
alterado pelo presente Termo Aditivo. 
 DATA DE ASSINATURA 25/03/2019

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 12/2018 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
Processo inexigibilidade Nº. 6/2018.

 CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA DO SUL – 
PR CONTRATADO: CLAUDETE PIOVESANA VERTUAN INSCRITO SOB CNPJ Nº. 
 PROCESSO INEXIGIBILIDADE:6/2018
 CONTRATO: 12/2018
 DOTAÇÕES
Conta da despesa     Funcional programática     Fonte de recurso     Natureza da despesa     Grupo da fonte
         1070            61.007.12.361.0013.2091 110 3.3.90.30.00.00             Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do contrato 12/2018 nas 
condições previstas na legislação vigente. 
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 57, inciso II, da Lei nº. 
8.666/93 e posteriores alterações. 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará de vinte 
e dois dias de março de 2019 para 22 de abril de 2019. 
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençado não 
alterado pelo presente Termo Aditivo. 
 DATA DE ASSINATURA:22/03/2019

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 11/2018 - OBJETO DA LICITAÇÃO Pro-
cesso inexigibilidade Nº. 7/2018.

 CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA DO SUL – 

PR CONTRATADO: MARIA JOSE SILVA MILHATI INSCRITO SOB CNPJ Nº. 
 PROCESSO INEXIGIBILIDADE:7/2018
 CONTRATO: 11/2018
 DOTAÇÕES
Conta da despesa     Funcional programática     Fonte de recurso     Natureza da despesa     Grupo da fonte
         1060            61.007.12.361.0013.2091 1 3.3.90.30.00.00             Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do contrato 11/2018 nas 
condições previstas na legislação vigente. 
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 57, inciso II, da Lei nº. 
8.666/93 e posteriores alterações. 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
 Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará de vinte e 
cinco dias de março de 2019 para 25 de abril de 2019.
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençado não 
alterado pelo presente Termo Aditivo. 
 DATA DE ASSINATURA:25/03/2019

LEI N.º 1.251/2019
 SÚMULA: Desafeta, e incorpora à classe de bens dominiais do município, a área institu-
cional abaixo especificada, que era da classe de bens de uso comum do povo e Autoriza o Executivo 
Municipal a alienar por venda bem imóvel do Município e dá outras providências.
 A Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, aprovou e eu, EDSON 
VIEIRA BRENE, Prefeito Municipal em exercício, sanciono a seguinte:
 L E I:
 Art. 1º – Fica por esta lei, desafetada da condição de “bens de uso comum do povo” a 
área institucional abaixo especificada, passando para a classe de “bens dominiais do município”.
 Parágrafo Único - área de terra situada na Rua Antonio Ferrucio, medindo 2.289,40m², 
do loteamento CONJUNTO HABITACIONAL PEDRO BACHEGA, no Distrito de Santa Margarida na 
Cidade de Bela Vista do Paraíso - PR, com as seguintes descrições do perímetro: Tem inicio na con-
frontação da Rua Antonio Ferrucio, com o lote 10-D, segue confrontando com este último, com rumo de 
56° 00’ 03” NE, numa distancia de 80,37 metros, até outro ponto, localizado na confrontação com a Rua 
Maria Bianchini. Deste, deflete à direita e segue confrontando com a Rua Maria Bianchini, com rumo 
de 7° 40’ 11” SW, numa distancia de 75,04 metros, até outro ponto, localizado na confrontação com a 
Rua Antonio Ferrucio. Deste deflete à direita e segue até outro ponto, localizado com a Rua Antonio 
Ferrucio, com rumo de 63° 12’ 00 NW, numa distância de 62,24 metros, até outro ponto onde teve inicio 
esta descrição, objeto da matrícula n.º 13.634, Livro n.º 2, Ficha nº 1 do Cartório de Registro de Imóveis 
de Bela Vista do Paraíso - Pr.  
 Art. 2º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a alienar de seu patrimônio, por venda, de 
acordo com normas legais, o bem imóvel descrito no Parágrafo Único Artigo 1º desta Lei.
 Parágrafo Único. Os recursos oriundos da referida alienação, serão aplicados obrigatoria-
mente em investimentos e obras de infra-estrutura visando à instalação do Parque Industrial de nosso 
Município
 Art. 3º - A alienação mencionada no artigo primeiro se procederá através de procedimento 
licitatório próprio e com valor não inferior a avaliação da Comissão nomeada pelo Executivo Municipal 
através da Portaria n.º 070/2018 de 24 de julho de 2018, para esse fim.
 Art. 4º - Desde já fica autorizado o registro, averbação e/ou anotação que se fizerem 
necessários para a regularização junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.
 Art. 5º - A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO 
DO PARANÁ, aos 04 dias do mês de abril de 2019.
 Edson Hipolito Gonçalves  Edson Vieira Brene
 Dir. Depto. Administração  Prefeito Municipal 

LEI N.º 1.252/2019
 SÚMULA: Desafeta, e incorpora à classe de bens dominiais do município, a área institu-
cional abaixo especificada, que era da classe de bens de uso comum do povo e Autoriza o Executivo 
Municipal a alienar por venda bem imóvel do Município e dá outras providências.
 A Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, aprovou e eu, EDSON 
VIEIRA BRENE, Prefeito Municipal em exercício, sanciono a seguinte:
 L E I:
 Art. 1º – Fica por esta lei, desafetada da condição de “bens de uso comum do povo” a 
área institucional abaixo especificada, passando para a classe de “bens dominiais do município”.
 Parágrafo Único - área de terra medindo 507,51m², localizada no loteamento RESIDEN-
CIAL PIRES, na Cidade de Bela Vista do Paraíso - PR, com a seguinte descrição do perímetro: Irregu-
lar, tem frente para a Rua São João e mede 29,65 metros; a direita confronta com o lote n.º 13 e mede 
25,00 metros; a esquerda confronta com a Área Verde 1 e mede30,27 metros; aos fundos confronta 
com o Lote n.° A-2 e mede 12,78 metros, totalizando 507,51 m/2. objeto da matrícula n.º 16.338, no 
Cartório de Registro de Imóveis de Bela Vista do Paraíso-Pr.  
 Art. 2º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a alienar de seu patrimônio, por venda, de 
acordo com normas legais, o bem imóvel descrito no Parágrafo Único Artigo 1º desta Lei.
 Parágrafo Único. Os recursos oriundos da referida alienação, serão aplicados obrigatoria-
mente em investimentos e obras de infra-estrutura visando à instalação do Parque Industrial de nosso 
Município
 Art. 3º - A alienação mencionada no artigo primeiro se procederá através de procedimento 
licitatório próprio e com valor não inferior a avaliação da Comissão nomeada pelo Executivo Municipal 
através da Portaria n.º 070/2018 de 24 de julho de 2018, para esse fim.
 Art. 4º - Desde já fica autorizado o registro, averbação e/ou anotação que se fizerem 
necessários para a regularização junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.
 Art. 5º - A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO 
DO PARANÁ, aos 04 dias do mês de abril de 2019.
 Edson Hipolito Gonçalves  Edson Vieira Brene
 Dir. Depto. Administração  Prefeito Municipal 

LEI N.º 1.253/2019
 SÚMULA: Desafeta, e incorpora à classe de bens dominiais do município, a área institu-
cional abaixo especificada, que era da classe de bens de uso comum do povo e Autoriza o Executivo 
Municipal a alienar por venda bem imóvel do Município e dá outras providências.
 A Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, aprovou e eu, EDSON 
VIEIRA BRENE, Prefeito Municipal em exercício, sanciono a seguinte:
 L E I:
 Art. 1º – Fica por esta lei, desafetada da condição de “bens de uso comum do povo” a 
área institucional abaixo especificada, passando para a classe de “bens dominiais do município”.
 Parágrafo Único - área de terra medindo 1.012,50m², situada à Rua Projetada 14 do 
Loteamento JARDIM LAGOA DOURADA, na Cidade de Bela Vista do Paraíso - PR, com a seguinte 
descrição do perímetro: Regular, tem frente para a Rua Projetada 14 e mede; 22,50 metro; direita con-
fronta com a propriedade de Maria de Lourdes Cardoso e mede 45,00 metros; fundos confronta com o 
lote n.° 05, quadra 18 e mede 22,50 metros; esquerda confronta com os lotes n.° 01 e 11, quadra n.° 19 
e mede 45 metros; totalizando uma área de 1.012,50 m/2. objeto da matrícula n.º 11.298, Livro nº 02, 
Filha n.º 1 do Cartório de Registro de Imóveis de Bela Vista do Paraíso - Pr.  
 Art. 2º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a alienar de seu patrimônio, por venda, de 
acordo com normas legais, o bem imóvel descrito no Parágrafo Único Artigo 1º desta Lei.
 Parágrafo Único. Os recursos oriundos da referida alienação, serão aplicados obrigatoria-
mente em investimentos e obras de infra-estrutura visando à instalação do Parque Industrial de nosso 
Município
 Art. 3º - A alienação mencionada no artigo primeiro se procederá através de procedimento 
licitatório próprio e com valor não inferior a avaliação da Comissão nomeada pelo Executivo Municipal 
através da Portaria n.º 070/2018 de 24 de julho de 2018, para esse fim.
 Art. 4º - Desde já fica autorizado o registro, averbação e/ou anotação que se fizerem 
necessários para a regularização junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.

 Art. 5º - A presente lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO 
DO PARANÁ, aos 04 dias do mês de abril de 2019.
 Edson Hipolito Gonçalves  Edson Vieira Brene
 Dir. Depto. Administração  Prefeito Municipal 

LEI N.º 1.254/2019
 SÚMULA: Desafeta, e incorpora à classe de bens dominiais do município, a área institu-
cional abaixo especificada, que era da classe de bens de uso comum do povo e Autoriza o Executivo 
Municipal a alienar por venda bem imóvel do Município e dá outras providências.
 A Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, aprovou e eu, EDSON 
VIEIRA BRENE, Prefeito Municipal em exercício, sanciono a seguinte:
 L E I:
 Art. 1º – Fica por esta lei, desafetada da condição de “bens de uso comum do povo” a 
área institucional abaixo especificada, passando para a classe de “bens dominiais do município”.
 Parágrafo Único - área de terra medindo 1.012,50m², localizada, no loteamento JARDIM 
LAGOA DOURADA, na Cidade de Bela Vista do Paraíso - PR, com a seguinte descrição do perímetro: 
Regular, tem frente para a Rua Projetada 11 e mede 22,50 metros; à direita confronta com os Lotes 
1 e 11, quadra 15 e meder 45,00 metros; aos fundos confronta com o lote 1 quadra 18 e mede 22,50 
metros; à esquerda confronta com a propriedade de Maria de Lourdes Cardoso e mede 45,00 metros; 
totalizando uma área de 1.012,50 m², objeto da matrícula n.º 11.275 do Livro 2, Ficha n.º 1 do Cartório 
de Registro de Imóveis de Bela Vista do Paraíso - Pr.  
 Art. 2º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a alienar de seu patrimônio, por venda, de 
acordo com normas legais, o bem imóvel descrito no Parágrafo Único Artigo 1º desta Lei.
 Parágrafo Único. Os recursos oriundos da referida alienação, serão aplicados obrigatoria-
mente em investimentos e obras de infra-estrutura visando à instalação do Parque Industrial de nosso 
Município
 Art. 3º - A alienação mencionada no artigo primeiro se procederá através de procedimento 
licitatório próprio e com valor não inferior a avaliação da Comissão nomeada pelo Executivo Municipal 
através da Portaria n.º 070/2018 de 24 de julho de 2018, para esse fim.
 Art. 4º - Desde já fica autorizado o registro, averbação e/ou anotação que se fizerem 
necessários para a regularização junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.
 Art. 5º - A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO 
DO PARANÁ, aos 04 dias do mês de abril de 2019.
 Edson Hipolito Gonçalves  Edson Vieira Brene
 Dir. Depto. Administração  Prefeito Municipal 

LEI N.º 1.255/2019
 SÚMULA: Desafeta, e incorpora à classe de bens dominiais do município, a área institu-
cional abaixo especificada, que era da classe de bens de uso comum do povo e Autoriza o Executivo 
Municipal a alienar por venda bem imóvel do Município e dá outras providências.
 A Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, aprovou e eu, EDSON 
VIEIRA BRENE, Prefeito Municipal em exercício, sanciono a seguinte:
 L E I:
 Art. 1º – Fica por esta lei, desafetada da condição de “bens de uso comum do povo” a 
área institucional abaixo especificada, passando para a classe de “bens dominiais do município”.
 Parágrafo Único - área de terra medindo 1.591,47m², localizada, no loteamento RESI-
DENCIAL ELISA, na Cidade de Bela Vista do Paraíso - PR, com a seguinte descrição do perímetro: 
Área de terras de formato irregular. Inicia-se em um ponto cravado na divisa com o lote de Hilário 
Pontello,  frente para a Rua 03 e segue confrontando com a mesma no rumo NE 73° 48’ 09” SW e 
distancia de 66,56 metros, destes segue confrontando com os lotes 1, 2 parte do lote 4, lote 5, 6 e 7 da 
quadra 7 nos seguintes rumos e distancias, rumo SE 11° 50’ 53” NE distância de 19,64 metros, rumo 
NE 78° 09’ 09” SW e distancia de 24,50 metros, rumo SE 11° 50’ 53” NW e distancia de 24,62 metros, e 
finalmente segue confrontando com o lote de Hilário Pontelo no rumo NW 78° 42” 31” SE e distancia de 
98,87 metros. Objeto da matrícula n.º 11.689 Livro nº 02, Filha n.º 1 do Cartório de Registro de Imóveis 
de Bela Vista do Paraíso - Pr.  
 Art. 2º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a alienar de seu patrimônio, por venda, de 
acordo com normas legais, o bem imóvel descrito no Parágrafo Único Artigo 1º desta Lei.
 Parágrafo Único. Os recursos oriundos da referida alienação, serão aplicados obrigatoria-
mente em investimentos e obras de infra-estrutura visando à instalação do Parque Industrial de nosso 
Município
 Art. 3º - A alienação mencionada no artigo primeiro se procederá através de procedimento 
licitatório próprio e com valor não inferior a avaliação da Comissão nomeada pelo Executivo Municipal 
através da Portaria n.º 070/2018 de 24 de julho de 2018, para esse fim.
 Art. 4º - Desde já fica autorizado o registro, averbação e/ou anotação que se fizerem 
necessários para a regularização junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.
 Art. 5º - A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO 
DO PARANÁ, aos 04 dias do mês de abril de 2019.
 Edson Hipolito Gonçalves  Edson Vieira Brene
 Dir. Depto. Administração  Prefeito Municipal 

LEI N.º 1.256/2019
 SÚMULA: Desafeta, e incorpora à classe de bens dominiais do município, a área institu-
cional abaixo especificada, que era da classe de bens de uso comum do povo e Autoriza o Executivo 
Municipal a alienar por venda bem imóvel do Município e dá outras providências.
 A Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, aprovou e eu, EDSON 
VIEIRA BRENE, Prefeito Municipal em exercício, sanciono a seguinte:
 L E I:
 Art. 1º – Fica por esta lei, desafetada da condição de “bens de uso comum do povo” a 
área institucional abaixo especificada, passando para a classe de “bens dominiais do município”.
 Parágrafo Único - área de terra medindo 2.695,19m², localizada,na Rua Projetada A da 
quadra 4 do loteamento JARDIM DO SOL , no Distrito de Santa Margarida na Cidade de Bela Vista do 
Paraíso - PR, com a seguinte descrição do perímetro: Frente com a Rua Projetada A, na distancia de 
77,64 metros; lado direito, com atingimento da Estrada da Fazenda Horizonte, na distancia de 34,68 
metros; lado esquerdo, com o prolongamento da Rua existente, na distancia de 34,65 metros; aos 
fundos com o Conjunto Habitacional Rosa Luppi, na distancia de 78,20; objeto da matricula n.º 13.631 
junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bela Vista do Paraíso –PR.  
 Art. 2º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a alienar de seu patrimônio, por venda, de 
acordo com normas legais, o bem imóvel descrito no Parágrafo Único Artigo 1º desta Lei.
 Parágrafo Único. Os recursos oriundos da referida alienação, serão aplicados obrigatoria-
mente em investimentos e obras de infra-estrutura visando à instalação do Parque Industrial de nosso 
Município
 Art. 3º - A alienação mencionada no artigo primeiro se procederá através de procedimento 
licitatório próprio e com valor não inferior a avaliação da Comissão nomeada pelo Executivo Municipal 
através da Portaria n.º 070/2018 de 24 de julho de 2018, para esse fim.
 Art. 4º - Desde já fica autorizado o registro, averbação e/ou anotação que se fizerem 
necessários para a regularização junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.
 Art. 5º - A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO 
DO PARANÁ, aos 04 dias do mês de abril de 2019.
 Edson Hipolito Gonçalves  Edson Vieira Brene
 Dir. Depto. Administração  Prefeito Municipal 

LEI N.º 1.257/2019
 SÚMULA: Desafeta, e incorpora à classe de bens dominiais do município, a área institu-
cional abaixo especificada, que era da classe de bens de uso comum do povo e Autoriza o Executivo 
Municipal a alienar por venda bem imóvel do Município e dá outras providências.
 A Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, aprovou e eu, EDSON 
VIEIRA BRENE, Prefeito Municipal em exercício, sanciono a seguinte:
 L E I:
 Art. 1º – Fica por esta lei, desafetada da condição de “bens de uso comum do povo” a 
área institucional abaixo especificada, passando para a classe de “bens dominiais do município”.
 Parágrafo Único - área de terra medindo 623,94m², localizada na Quadra A, situada na 
Rua Sagrado Coração, do loteamento RESIDENCIAL HERCULANO BRAGA, na Cidade de Bela Vista 
do Paraíso - PR, com a seguinte descrição do perímetro: Tem início na confrontação da Rua Sagrado 
Coração com área institucional A, segue confrontando com essa última, com azimute de 174°03’53”, 
numa distancia de 38,89 metros. Deflete à direita e segue confrontando com o Loteamento Residencial 
Lagoa Dourada, com azimute de 263°20’36”, numa distancia de 15,88 metros. Deflete à direita e segue 
confrontando com o Lote n.º 04, com azimute de 354° 03’ 00”, numa distancia de 39,68 metros até o 
outro ponto localizada na confrontação com a Rua Sagrado Coração. Deflete à direita e segue confron-
tando com a Rua Sagrado Coração, com azimute de 86° 11’ 46”, numa distancia de 15,9 metros, até o 
ponto onde teve inicio essa descrição, objeto da matrícula n.º 20.001, Livro n.º 2, Ficha nº 1 do Cartório 
de Registro de Imóveis de Bela Vista do Paraíso - Pr.  
 Art. 2º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a alienar de seu patrimônio, por venda, de 
acordo com normas legais, o bem imóvel descrito no Parágrafo Único Artigo 1º desta Lei.
 Parágrafo Único. Os recursos oriundos da referida alienação, serão aplicados obrigatoria-
mente em investimentos e obras de infra-estrutura visando à instalação do Parque Industrial de nosso 
Município
 Art. 3º - A alienação mencionada no artigo primeiro se procederá através de procedimento 
licitatório próprio e com valor não inferior a avaliação da Comissão nomeada pelo Executivo Municipal 
através da Portaria n.º 070/2018 de 24 de julho de 2018, para esse fim.
 Art. 4º - Desde já fica autorizado o registro, averbação e/ou anotação que se fizerem 
necessários para a regularização junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.
 Art. 5º - A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO 
DO PARANÁ, aos 04 dias do mês de abril de 2019.
 Edson Hipolito Gonçalves  Edson Vieira Brene
 Dir. Depto. Administração       Prefeito Municipal 

LEI N.º 1.258/2019
 SÚMULA: Desafeta, e incorpora à classe de bens dominiais do município, a área institu-
cional abaixo especificada, que era da classe de bens de uso comum do povo e Autoriza o Executivo 
Municipal a alienar por venda bem imóvel do Município e dá outras providências.
 A Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, aprovou e eu, EDSON 
VIEIRA BRENE, Prefeito Municipal em exercício, sanciono a seguinte:
 L E I:
 Art. 1º – Fica por esta lei, desafetada da condição de “bens de uso comum do povo” a 
área institucional abaixo especificada, passando para a classe de “bens dominiais do município”.
 Parágrafo Único - área de terra sob n.º 07 da quadra n.° 5 da planta de loteamento da 
VILA SANTA TEREZINHA, do Distrito de Santa Margarida do município de Bela Vista do Paraíso – PR. 
medindo 25,00 metros onde confronta com a rua “E”, 22,00 metros onde confronta com o lote n.º 6, 


