
 
 
 
 

 

 
 

PROJETO DE LEI Nº 014/98-PM 
 
 

LEI Nº 1.317 DE 02 DE JUNHO DE 1998. 
 

Dispões sobre autorização  ao Poder Executivo Municipal  
para proceder a doação de lotes do Loteamento Conjunto 
Canoas de propriedade do Município de Andirá, para famílias 
de baixa renda, com  a finalidade de construção de moradias 
populares. 
 
  
A Câmara Municipal de Andirá, Estado do Paraná, aprovou e 

eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. 
 
 
Art. 1º:- Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal  

autorizado a proceder a doação dos lotes pertencentes ao loteamento Conjunto Canoas, 
localizado no Bairro Timburi, no Município e Comarca de Andirá,  Estado do Paraná, 
loteamento este de propriedade do Município de Andirá. 

 
Parágrafo Único – O imóvel acima mencionado já conta 

com projeto de loteamento aprovado e totaliza 30.439,80 m²,  com 91 lotes (noventa e 
um), e está localizado divisando com os conjuntos habitacionais Timburi I e II, e o 
Prolongamento da Rua Aurélio Cambi. 

 
Art. 2º:- O Chefe do Poder Executivo Municipal constituirá, 

através de Decreto, uma comissão composta por cinco pessoas, para avaliação e estudo 
dos pedidos formulados. 

 
Art. 3º:- A Comissão nomeada, atuará também no 

acompanhamento das obras, no sentido do bom desempenho das construções, através de 
intervenções que possam auxiliar  no gerenciamento das mesmas. 

 
Art. 4º:-  As doações serão feitas através de sorteio, após 

análise dos pedidos formulados, aberto ao público, acompanhado pela comissão 
mencionada nos Art. 2º e 3º. 

 
Art. 5º:-  Os beneficiados com o programa de doação, ficam 

autorizados a receber escritura definitiva do lote. 
 
Art. 6º:-  Nos lotes doados, somente poderão construir as 

pessoas diretamente beneficiados, não  sendo permitindo subdivisão ou locação da área. 
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Art. 7º:-  Fica o beneficiado na obrigação  de fazer bom uso 
do lote, utilizando para moradia familiar e obedecendo os princípios legais de habitação. 

 
 

Parágrafo Único –    É defeso  a doação de mais de um lote 
para membro de uma mesma família. 

 
Art. 8º:- Esta  Lei entrará em vigor na data de sua publicação 

revogadas as disposições em contrário. 
 
Paço Municipal Braulio Barbosa Ferraz, Município de 

Andirá, Estado do Paraná, em 02 de junho de 1998, 55º da Emancipação Política. 
 
 
 
 

 
CELSO TOZZI 
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