
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PMIAIIA

CNPJ 78^1^1AW01-70

PRO.IKTO DE LEI COMPLEMENTAR N° 31/2022

DATA: 13/06/22

SÚMULA: Autoriza o Executivo permutar com MITRA
DIOCESANA DE CORNÉLIO PROCÓPIO
áreas cie terras que especifica e dá outras
providências.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de
Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte

LEI COMPLEMENTAR:

Art. 1" - Fica o Executivo Municipal autorizado a adquirir e alienar,
mediante permuta, os seguintes imóveis urbanos de propriedade do Município e Mitra Diocesana
de Cornélio Procópio:

I- Imóveis do Município:

a) Uma área de terras com 701,80m% identificada como Quadra 01 - Lote 13 - localizada no
Conjunto Habitacional Maitha Dequech, de propriedade do Município de Cornélio Procópio-
PR, a ser desmembrada da área maior inscrita no SRl do 2° Ofício sob a matrícula n° 13.961,

com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP. ponto de partida, cravado no cruzamento predial das Rua Miguel
Pedroso de Oliveira e Rua Georgina Seugling, deste ponto segue em linha pelo alinhamento
predial da Rua Georgina Seugling, numa distância de 29,71 metros até o marco n° 01 ; deste
ponto com detlexao n direita segue em linha reta conlrontando com o lote L 1 da quadra 01 ,
numa distância de 36, 11 metros até o marco n° 02: deste ponto com deflexão a direita segue
em liniia reta confrontando com o lote L2 área comercial, numa distância de 21,12 metros até

o marco n° 3; deste ponto segue com deflexão á direita, segue em linha reta pelo alinhamento
predial da Rua Miguel Pedroso de Oliveira, numa distancia de 20,07 metros até marco 0=PP,
ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 701,80 metros quadrados".
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b) Uma área de terras com 6l5,36m^ identificada como Quadra 08 - Lote 13 - localizada no
Parque Residencial José Tibúrcio, de propriedade do Município de Cornélio Procópio-PR, a ser
desmembrada da área maior inscrita no SR! do T Ofício sob a matrícula n° 8.868, com as
seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos lotes 12 e 13, da quadra 08,
deste ponto segue em linha reta confrontando com o lote 12 da quadra 08 numa distância de
32,00 metros até o marco n" 01 ; deste ponto segue com deflexão á esquerda, confrontando
com o lote 12 da quadra 08, numa distância de 19,23 metros até o marco n° 02; deste ponto
segue com deílexão a esquerda, confrontando com os lotes 03, 02 e 01 , da quadra 08 , numa
distancia de 32,00 metros até o marco n° 03; deste ponto segue com deflexão a esquerda, segue
pelo alinhamento predial da Avenida Michel Dib, numa distancia de 19,23 metros até marco
0=PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 615,36 metros quadrados".

c) Uma área de terras com 717,97m^ identificada como Área Institucional - Lote 45 da Quadra
16 localizada no Residencial Ivani Paiva Gatti, de propriedade do Município de Cornélio
Procópio-PR a ser desmembrada da área maior inscrita no SRI do 2° Ofício sob a matrícula n"
17.640, com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos lote 24 e 45 da quadra 16,
deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua Dr. José Ramos da Silva,
numa distância de 12.99 metros até o marco n° 01; deste ponto com uma curva a direita segue
pelo alinhamento predial da Rua José Ramos da Silva e Rua Pedro Cardin, numa distância de
5.66 metros até o marco n° 02; deste ponto segue com deflexão á direita, segue em curva pelo
alinhamento predial da Rua Pedro Cardin, numa distância de 31.91 metros até o marco n° 03;
deste ponto segue com deflexão à direita, segue em linha reta confrontando com Área de Praça
05, numa distância de 27.95 metros até o marco n° 04; deste ponto segue com deflexão à
direita, segue em linha reta confrontando com o lote 24 da quadra 16, numa distância de 31.81
metros, até marco 0=PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 717,97
metros quadrados".".

II- Imóvel da Mitra Diocesana dc Cornélio Procópio;

Uma área de terras com 3.959,00m% identificada como Vila Mariana, localizada no final da Av.
Minas Gerais, registrada em nome da AÇÃO PAROQUIAL CASA PARA OS DESAMPARADOS
DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, inscrita no SR! do T Ofício sob a matrícula n° 3.905, com as
seguintes divisas e confrontações:

"Área de terras, nos arredores desta cidade, com a superfície de três mil, novecentos e cinqüenta e
nove metros quadrados (3.959m-), na Fazenda Santa Madalena, da Fazenda Congonhas com as
divisas e confrontações seguintes; "Começa num marco PP=0, cravado nos cruzamentos da Rua
"F" com estrada de ferro, desvio para embarque de gado segue pelo alinhamento predial da Rua F,
com o rumo de 30° 00" SE na distância de 82,50 metros até o marco n° 1, deste com a deflexão à

direita e segue confrontado com terrenos do campo Base bali, com o rujncA.de 84° 26". NO na
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distância de 11 1,10 (1 1 1,10) metros até o marco n" 2, deste com a deflexão à direita e segue
confrontando com a estrada de ferro (desvio para embarque de gado), com os seguintes rumos e
distâncias 40° 03 NE com 20 metros, até o ponto de partida, fechando assim o perímetro com a
área de 3.959 metros quadrados".

Art. 2" - Na área de terras descrita no art. 1°, inciso II, desta lei, serão
realizadas benfeitorias e melhoramentos urbanos, proporcionando maior segurança naquela região,
preservando-se a área da Capela lá existente, com 257,45m% para as celebrações religiosas.

Art. 3" - Ficam isentos do ITBl - Imposto de Transmissão de Bens Imóveis,
as transmissões dos imóveis pcrmutados, descritos no art. 1°, incisos I e II, desta lei.

Art. 4" - A diferença apurada nos valores dos imóveis, considerando os
valores da área livre e da área ocupada pela Mitra e dos imóveis do Município, no valor de R$
67.892,95 (sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos), será
compensada pela Mitra Diocesana através de cestas básicas.

Art. 5"- Ficam desafetas dàNiestinação original as áreas institucionais
mencionadas nesta lei.

Art. 6" - Esta Lei e de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

GabiríetáddyPremto, IS de^unho dc 2022

in Jose

PrefeitV/

Cíatjt^ TTOí»yini Bern^do
Procurador Geral do Município
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 31/22

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores.

Através do presente projeto busca-se a autorização do Legislativo para a
realização de permutar áreas de terras com MITRA DIOCESANA DE CORNÉLIO PROCÓPIO,
visando implantar benfeitorias e melhoramentos urbanos na popularmente conhecida Vila Mariana.

Como se sabe trata-se de uma área de terras urbana, localizada

praticamente no centro da cidade, com aproximados 4.000m^, de propriedade da Mitra Diocesana e
que servia, na década de 80, para amparar famílias sem teto e em estado de extrema pobreza,
portanto, um imóvel para atendimento social de famílias necessitadas.

Contudo, com o passar do tempo as coisas foram mudando de rumo e esse
imóvel deixou de ser o amparo para famílias necessitadas, tornando-se alvo de grande preocupação
das autoridades, notadamenle do Ministério Público, eis que sua utilização não coaduna com a
função social para o qual se destinou, inclusive com notícias de uso e praticas de ilícitos.

Assim, a Administração Municipal, despertada por essa preocupação,
entrou em entendimento com a Mitra Diocesana, com o conhecimento do Ministério Público, para
se entabular uma pennuta de imóveis, de modo a tornar-se o mesmo de domínio do Poder Público

Municipal, proporcionando ali implantar benfeitorias e melhoramentos urbanos, o que, certamente,
ocasionaria, além do embelezamento do local, melhor segurança para todos os munícipes daquela
região.

Para melhor compreensão a respeito da "permuta" a ser realizada, é de se
informar que o negócio é vantajoso para o Município tanto pela urbanização ali pretendida como
pelo preço dos imóveis em questão.

De falo, nota-se que a área total do imóvel da Mitra Diocesana é de
3.959,00mS sendo que 2.169,00ni^ estão ocupados pela comunidade, sob o instituto de comodato

devidamente firmado pelas partes, enquanto que 1.107,ü0m^ são de área livre e 633,00ni^ de área
ocupada pela Mitra (Capela e salão comunitário).

Portanto, pelo que consta das anexas avaliações, os valores ficaram assim

distribuídos:
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AREA TOTAL = 3.959,OOm'

Máximo Médio Mínimo

Area livre l.I07,00m= 214.455,22 194.959,00 177.235,72

Area edificada pela Mitra 633,00 m= 1 17.394.20 106.722,00 97.020,00
TOTAL 331.849,42 301.681,00 274.255,72

Area ocupada - Comunidade 2.169,00111^ 533.713,19 485.193,81 441.085,28

Total 3.959,00m= 865.562,61 786.875,10 715.341,00

IMÓVEIS DO MUNICÍPIO

Paiva Gatti - 717,67m- 137.850.24 129.180,60 116.262,54

Marta Dequecli - 701,80m^ 128.315,94 122.007,93 115.902,27

José Tibúrcio — 615,3 6m- 133.576,19 121.435,14 110.395,58

TOTAL 399.742,37 372.623,67 342.560,39

Diante desses valores e da efetiva utilização de parte do imóvel pela Mitra

Diocesana, a Administração Municipal entendeu que só poderia considerar, para pagamento

(através de pennuta), os valores da área livre e da área ocupada pela Mitra, sendo que o restante
entraria no negócio de forma não onerosa.

Anote-se que a área ocupada pela comunidade, encontra-se abrigada pelo

instituto de comodato, devidamente firmado pelas partes (Mitra x Ocupantes).

Tal entendimento veio de encontro ao que foi disposto pelo Procurador

dessa Casa Legislativa no Parecer ao Projeto de Lei Conipleineiitar n" 075/2020, a saber:

Ademais, se existe ocupação de boa paile da área por famílias dignas e
carentes, não existe necessidade de aquisição de toda a área, mas sim
apenas de área que seja possível a realização de benfeitorias e
melhoramentos urbanos, o que, certamente, ocasionaria, embelezamento do
local.

Há evidente necessidade pública e utilidade pública que partes do imóvel,
notadamente aquelas que não estão ocupadas, sejam adquiridos pelo
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Município para realização de benfeitorias e melhoramentos urbanos,

gerando melhor segurança para todos os munícipes daquela região.

Seria o caso de abrir uma rua de asfalto, colocar iluminação na área,

construir uma praça, etc, contudo, indesejável aquisição do imóvel como

um todo que já está ocupada por terceiros, pois a posse de fato dos

terceiros que vivem naquele imóvel tem valor jurídico, posto que assim

procedendo o Município estaria adquirindo uma situação extremamente

custosa ao erário público, cujo ao final, é provável que o título de
propriedade seja garantido aos moradores da área.

2.1.2.2.2.2. Sugestão à Procuradoria Municipal analisar a possibilidade
de intervenção na propriedade por Desapropriação de parcela do

imóvel, não de áreas em que pode existir a busca pela legitimação da posse

com posterior aquisição de títulos de propriedade sobre o imóvel ou

mesmo da Reversão da doação de parcela do Imóvel diretamente ao

Município.

Outrossim, esclarece-se que a diferença apurada nos valores dos imóveis,
considerando os valores da área livre e da área ocupada pela Mitra e dos imóveis do Município, no
valor de R$ 67.892,95 (sessenta e sele milj,,-ott©címtos e noventa e dois reais e noventa e cinco
centavos), será compensada pela Mitra Dio^sana atmVés de cestas básicas.

Dessa forma, coi

contar com sua aprovação unânime.

ata-se/Vie unrp^eto de interesse público, esperamos

i»same

m Jose

Anexos:

1- Cópia da Matricula e avaliação do imóvel da Mitra Diocesana;

2- Cópia das matrículas dos imóveis do Município e respectivas avaliações.
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LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências Legais em
Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram conferidas pelo
Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "in loco" e análise de
documentos pertinentes, vem através deste, emitir laudo de avaliação do imóvel
abaixo descrito;

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

Uma área de terra urbana com 717,97 m^ constituída pelo lote 45
da quadra 16, do "RESIDENCIAL IVANI PAIVA GATTI", desta cidade de Cornélio

Procópio - PR. Com suas divisas e confrontações determinadas pelo memorial
em anexo.

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um imóvel localizado em bairro residencial deste Município,
com características residenciais, possuindo mais de uma frente, próximo à saída para
Santa Mariana, de fácil acesso. Sendo uma área relativamente plana, com pequena
necessidade de adequação de sua topografia, e não possui edificações. Sendo as
principais características da referida área.

DO VALOR DO IMÓVEL:

VALOR MÍNIMO - (Área de 717,67 m^) a razão de R$ 162,00 pefífõ>
Sessenta e Dois reais) o metro quadrado de terreno; totalizando um valor mínimo de

Duzentos e Sessenta e Dois reais & CinqüentaR$ 116.262,54 (Cento e Dezesseis
e Quatro centavos).

VALOR MÉDIO - (Área de 717,67 m^) a razão de R$ 180,00 (Cento e
Oitenta reais) o metro quadrado de terreno; totalizando um valor médio de R$
129.180,60 (Cento e vinte e Nove mil Cento e Oitenta reais e Sessenta centavos).

Av. Minas Gerais, 301, Cornélio Procópio - PR, 86300-000
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Site: http://www.cornelioprocopio,pr.gov.br
Facebook: @prafeituracornelioprocopio



CORnELIOCniPROCOPIO
PREFEITURA

VALOR MÁXIMO - (Área de 717,97 m^) a razão de R$ 192,00 (Cento
e Noventa e Dois reais) o metro quadrado de terreno; totalizando um valor médio de
R$ 137.850,24 (Centro e Trinta e Sete Mil Oitocentos e Cinqüenta reais e Vinte Quatro
centavos).

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Esta comissão utilizou como base para a referida avaliação as
características constantes da documentação anexa ao protocolo (laudos
mercadológicos, matricula e toda documentação anexada); informações obtidas no
sistema de tributação do Município, e também a Planta Genérica de Valores, além de
valores de transações realizadas na mesma área (método comparativo). E também
realizou vistoria in locco no imóvel. Onde após todas a informações acima a mesma
sugere a adoção do valor máximo aqui apresentado.

Cornéiio Procópio, 28 de março de 2022.

ol
Fiscal de Obras k.eosturas

/ (Mát. 19^33)

Jose Carlos Gonçaí^^
EscriíÍFâm \

(Mat. 192123)

ie Oliveira

Erik Francis Barlate

Fiscal de Tributos

(Mat. 100271)

Maurili^ José Lara
Fiscal de Obras e Posturas

(Mat. 100733)

Maròo Antoaio-Cfuz
/ Motorista
:(Mat, 192405)

Av. Minas Gerais. 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000
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MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: Croquí de Lote (área a ser desmembrada)

LOCAL: Quadra 16 - Lote 45 - Residencial ivani Paiva Gatti - Cornéiio Procópio - Paraná.

ÁREA: 717,97 m2

PROPRIETÁRIO; PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70

Com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lote 24 e 45 da quadra 16, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua
Dr. José Ramos da Silva, numa distância de 12.99 metros até o marco n° 01; deste ponto com
uma curva a direita segue pelo alinhamento predial da Rua José Ramos da Silva e Rua Pedro
Cardin, numa distância de 5.66 metros até o marco n° 02; deste ponto segue com deflexão à
direita, segue em curva pelo alinhamento predial da Rua Pedro Cardin, numa distância de
31.91 metros até o marco n° 03; deste ponto segue com deflexão à direita, segue em linha reta
confrontando com Área de Praça 05, numa distância de 27.95 metros até o marco n° 04; deste
ponto segue com deflexão à direita, segue em linha reta confrontando com o lote 24 da quadra
16, numa distância de 31.81 metros, até marco 0=PP. ponto de partida, fechando assim o
perímetro de área de 717,97 metros quadrados".

Cornéiio. Procópio, 22 de março de 2022.

GEU FUNMIÍl/jy

EimgeBiiBiieiiFó Civi

CIf^EA-20.05^0/P



ASSUNTO: CROQUI DE LOTE - ÁREA A SER DESMEMBRADA

LOCAL: QUADRA 16 - LOTE 45 - RESIDENCIAL IVANY PAIVA GATTI

ÁREA: 717,97

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70
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ASSUNTO; CROQUI DE LOTE - ÁREA A SER DESMEMBRADA

LOCAL: QUADRA 16 - LOTE 45 - RESIDENCIAL IVANY PAIVA GATTI

ÁREA: 717,97

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70
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MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: Croqui de Lote (área a ser desmembrada)

LOCAL: Quadra 16 - Lote 45 - Residencial Ivani Paiva Gatti - Cornéiio Procópio - Paraná.

ÁREA: 717,97 m2

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70

Com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lote 24 e 45 da quadra 16, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua
Dr. José Ramos da Silva, numa distância de 12.99 metros até o marco n° 01; deste ponto com
uma curva a direita segue pelo alinhamento predial da Rua José Ramos da Silva e Rua Pedro
Cardin, numa distância de 5.66 metros até o marco n° 02; deste ponto segue com deflexâo à
direita, segue em curva pelo alinhamento predial da Rua Pedro Cardin, numa distância de
31.91 metros até o marco n° 03; deste ponto segue com deflexâo à direita, segue em linha reta
confrontando com Área de Praça 05, numa distância de 27.95 metros até o marco rf 04; deste
ponto segue com deflexâo à direita, segue em linha reta confrontando com o lote 24 da quadra
16, numa distância de 31.81 metros, até marco 0=PP, ponto de partida, fechando assim o
perímetro de área de 717,97 metros quadrados".

Cornéiio Procópio, 22 de março de 2022.

Engenheiira Civil



2« SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
MUNIÇIPÍQ E COMARCA DE CORNÉLIO PRonòPin / estado no paramA

Agente Delegado: FABRiCIO PETÍNELLI VIEIRA COUTINHO
E-MAIL: conlato@2ricp.com.br

RUA espírito santo. 436, SAlj^ 3, CENTRO. CEP: 66300-0OO/FONE: (43) 3523-5596

CERTIDÃO DA MATRÍCULA

REGISTRO DE IMÓVEIS -
RE0ISTRO GERAL —r ««»K» or Mcureo t* iMôvuj

LIVRO N.o 2.

C»f^íWyrw*fi»(fSQ
Sr Vel*» Sw* -

matrícula n.o

IMÓVEL:
*"1
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StUuiirDiUiaU
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deaetu-olvimetico dc 17.15 «cUoa com nua de O^weir^aU^canj^^
ponw aeguc cunfrontandi» com dc 32 00 tnelro» cm curva dc ilcocnvolvimcnlo de
dcoenvolvimento dc 3.01 roctroa coro raio • desenvolvimento dc 9.52 mctioo com mio
20,82 mciroB com raio dc 2°'°° j 20^7 rocUoa coro raio dc 9,00 inciroa, até
J. K.00 ....u.. . cum J. ^ «i.» a.«»iuv mi
cocnlnir o p-mU p„„i„ ornium M

02: 4332^0-^^ 7;;'^ Pcrmonentc 01. deste ponto scS"c
Badsü. Gomca Oatu c ouuoa e a Arca «te lj:»cr^ sceuinlco di.tíuidos: 39.-»9
coníruniantío com a Joio Batista .,7 44'n-ctroB c 28,95 meUus. até enccntrar
mcUOB, 29,56 mcuos. 23.21 ^2 fA^nTd"" ̂  «irva dc dcBcnvoUniminto
OUUO ponto, dcudc encontrar ouiro poam. deste ponto
dc 24.37 roeU-us cora Pe^ancalc 01 com na sepiinteo dintáncmn: 57.40
confronümdo com u Area dc Prcacrra^o mctroa. 45,55 luctroo c 33.41 metros,
metro». 10,31 metros. 22,84 metros, 15 44 meü^W» mct^. ̂ ̂

conlrontando com a Arca de __t„8 49 so mctroB, 28,48 metro», 16,20 mctroa,
mctroa. 30,00 metro», 20,08 com a Avenida A. era
92,55 nielroB, até encontrar ^0 mcno», 30.63 racUOú c em curva
curva de dcacnvoU-imcnto de -B.81 me » metro» olé encomrar oulro ponto, deste
dc desenvolvimento dc 3/."'-^ aTaCcio.: 24.00 mctni» c cm curva
ponto Bcgüc raio de Ó.M^tro». até enconUur oiiuo |«..to. dcatc
de desenvolvimento dc 9.4- ^ seguinlcB distâncias: 120.55 mctto». cm «miva
ponto Bcguc coníroiuando com a Ru i , mciroa, 38.00 meuo» c cm ciirvn dc
5; dcBcnvolvlmcnto de 31.42 "'«f» outro ponto, deste
dcacnvolvintcnto dc 9.42 diatáncins: 30.71 mcUos. cm curva
ponto BCRUC confrooiando com o Rua , melioo, 3H.00 metro» c cin curvo dc
dc dcBcnvolviiiicnto dc 31,42 inc^o ̂lo cnconlmr ou»«o ponlo. dcatc ponto
desenvolvimento dc 9,42 jneiroo cora r • i-rirns era curvti dc dcscnvolviraemlo detgucconírrattra.docoraa R^01.racd^^^^^^^
34 91 metros cora fuio dc 20,00 metr^ ^ dintAnda dc 59,13 mclroa, até
coô&oniando ootu JoUft Bttdoin Odrae. . j.,, „ ̂..a ndma dencntu- A«BA

f.».. -..do .o d»., d.

diatáncia»: cm curva dc 7'^"' II ,oiu ic 32 00 metro», distância dc 30.63 mclroa. cm
descnvolvmicmo de 19.46 me'--"» ™ ^ jgg ̂ y cm cmva dc
cuiva dc desenvolvimento dc q- ^ dc dcscnvolvimenio dcdcscnvoMnte.UodcV^4n.cUoswra „i4*ç„„nirar ouUo ponto, deste
7.62 wctro» com rum de IB.ou mcu« . -ai curva de descnvoWnncnlo dc 7,74
coníionmndo cora a Rua 16. cora as descnvolvirocnio dc 40.80 rocuoo com ruio dc
mcuos cora raio dc ̂ AOO nictro». ^
102.00 metro», em curva dc ® j. .4 «5 mcwa com ruiu de 6.00 mctroa. até
d. S7jo ™do. o o» ->;» "■ í

d*?-. fH»»». -oto-do-io. o»."

2^ScRV(Ç0 í)\í RtGioTliO í::
FnLiifíQ Pctãtsí.i Visiru Giv.a-.r-v

Oliciai

Bua ea^wilo is-Mo. 4G6 • t':!.'- --Lmío j
Corndio F.-cf.6pt:> 1
Cpnialo ■■•■/• j.: !



REGISTRO DE IMÓVEIS
REGISTRO GERAL

UVRO 2.

—- « » -o» CV. —« - num nnatg enmum ngvaíto na tüvlso da

«i»vadTtodrtncBto de IS^
34.00 metne, em eurva do doaoo?tí»iBMnto de IW^l metro cca
61.83 mettes e em euiwa de deaeavcWmoolo do 8,31 mctroe cem ^
eaoentnr outio pooio. desde pcoto ^ÜTii?i
dcsoBBoMmes» de 988,29 metro» com rato do 263,76 me^ ot6 «wmw ouro proeu e^

SXeO^do a* CBcto do SRI de Ceii^ ftooôpto/PR. Cemfifio Proc^e/PR. 04 de
Setemtoo do 2014.-

H..,.T,MO. ■«»rocoLo=rr_6.,y

pMeumdor «JOSS MARK> D® ^""rfft^tóayíW.BO3JM)1.3S9"1*88P/PB,CPP
.jaafcffladc^ à Rua Temas» Rotendo. Utesmesto dcmnmhtmlo de629.899.a89-«, l,^^tSJX<£Íwd^^«HESIDSNCIAL ppT^ Sovento, o domfalo «totófljrtl
jaitíomento ic^stndo no ^2/16.483 mmwu-lBTft nn PROCflPIO»«Booito oa proaente iSSSS StopSclameato do Selo). CUaTAfl:por toca do otL 22 ̂  'á^eS^,'^'SffiÇ?lSiwTSS> . 4BW. .Cm^;
í^l. 8AO (RS3.00). OematoProo6pto/PB.04 de eetcmtaode2014.^

"S SERVWO DE REoSSo OK lítòVSS^  Pelb»»! Vteira Cooitnho
Ollcial

nua Esfrfitto ®
Cont^
r.»n<»iQ! M31 araa-s^L-



ASSUNTO: CROQUl DE LOTE - ÁREA A SER DESMEMBRADA

LOCAL: QUADRA 01 - LOTE 03 - CONJ. HAB. PROF. MARTHA DEQÜECH

AreA: 701,80 m=

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70

©

DIRCEU FUNARl JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL

CRA-20.054-D/PR



COfinÉLIO{i|}PROCÓPIO
=  C E I T u R A

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMf^WFi

ImnuDic M Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
BenrOoSTceVri Cumprimento de Exigências Legais em
Direto 195/17 1 70 !' P-i°
rinn^ ml . 7/1 loco' e análise de
abaix^descrita

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

Uma área de terra urbana com 701,80m^, constituída pelo lote 3 da

np^ilr^ul J "CONJUNTO HABiTACiONAL PROFESSORA MARTHAUfcUUECH , desta cidade de Cornéiio Procópio - PR. Com suas divisas e
confrontações determinadas pelo croqui em anexo.

DADOS ADICIONAIS:

Traía-se de um imóvel localizado em uma área definida como
residencial, " CONJUNTO HABITACIONAL PROFESSORA MARTHA DEQUÉCH",
com características exclusivas em função desta definição, próxima a pR-160, e
também com sua testada localizada em uma das principais vias do bairro, o que
facilita o seu acesso, também localiza-se próximo a duas importantes~obras do
município^ em andamento (atualmente) - "HOSPiTAL REGIONAL" e uma "SUPER
CRECHE . onde também devemos levar em consideração a densidade populacional
da região, e por se tratar de um bairro com características populares, para definição
deste valores.

DO VALOR DO IMÓVEL:

VALOR MÍNIMO-(Área de 701.80 m~) a razão de R$ 165,15 (Cento e
Sessenta e Cinco reais e Quinze centavos) o metro quadrado de ..terreno; totalizando
um valor mínimo de R$ 115.902,27 (Cento e Quinze mi! Novecentos e dois reais e
Vinte e Sete centavos).

VALOR MÉDIO - (Área de 701,80 m^) a razão de R$ 173,85 (Cento e
Setenta e Três reais e Oitenta e Cinco centavos) o metro quadrado de terreno;

Av, Minas Gerais, 3C1, Cornéiio Ptocôpio - PR, 86300-000' \ / ^
Fone: (43) 3520-8000 'a/ í'1

Site; http;//w\vv/.corneiioprocopio.pr.gov,br \j\
Facefaook; @prefeituracomeiioprocopio ' • /A



CORflálO {mpROGÓPIO
PREPE.-TURA

e Oití.n»a a ~ 701,80 nf) a razao de R$ 183,00 (Cento
RI 1283is^r®T\rT™^"®^'^''° totalizando um valor médio de
Slivos) ® e Noventa e Quatro

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

^=r=/,í« • »• comissão utilizou como tiase para a refenda avaliação asconstantes da documentação anexa ao protocolo (laudos
® *oda documentação anexada); informações obtidas nosistema de tributação do Município, e também a Planta Genérica de Valores, além de

va ores e transações realizadas na mesma área (método comparativo). E também
realizou vistona in locco no imóvel, (fotos em anexo). Onde após todas a informações
acima a mesma sugere a adoção do valor máximo aqui apresentado.

José Cario

Comélio Procópio, 07 de julho de 2020.

Mauiílliò José Lara
Fiscal de Obras e Posturas

srík F. BarlatéTSémardinb

Fiscal de Tí^butos

de Oliveira icy Aparecido Feres
Fiscal de Obras e Posturas

Av. Minas Gerais, 301, Comélio Prooópio - PR, 86300-000

Fone; (43) 3520-8000
Site: http7/www.oometioproeopio.pr.gov.tir ,
Facebook: @prefeituracomelioprocopio



I

2" SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
MUNICÍPIO e COMARCA DE ÇQRNÉLIO PROCÓPIO / ESTADO DO PARANÁ

Ageniô Delegado: FA8RÍCI0 PETINELLI VIEIRA COUTINHG
E-MAIL: conlato@2ricp.com.br

RUA ESPÍRITO SANTO. 436, SA!jí\ 3. CENTRO. CEP: 86300-000/FONE: (43) 3523-5596

CERTIDÃO DA MATRÍCULA

RE0ISTRO DE IMÓVEIS

REGISTRO GERAL

LIVRO N.o 2.

fklRltCODt
1-

MATRICULA N.O.

IMÓVEL*

DATA-
JOilr Abril itrlOU

Uma liicu üe terra urlratiu com 10.703,76 mrirtin rjiiiiitnirlas (dez mil, oclecsnlua c ir£u mcimn
quiulnidos e netcnin c oeis ccntíiiiciroa quotlratlos), canotiiuicln pelo lote número 1 (tim) du r{uailm
númcio I (um), mtuucla tio 'CONJUNTO RASlTACtONAL PROKESSOllA MARTHA OBQUÊCIt*,
deala cídnile de Comêltit Ptocóplo/PR. coro aa scittiintea divisa e confrantaçúci: 'Frente com a» Ruoa
Projetndna U c N, rcupcctiviinicnic, uns dlstAnciiio de IS'1,01 tii *■ 20,07 m; Lado dJreilit cuin o lote 2,
nn diatãncla dc 162,{)2 m; Lado esquerdo com a Rua Projetada A, lui disiAiicin de 79,9*1 m; Fundos
com o R. Pioj. 51, cm drtienv. cm curva lR"9B,30m|, mi ilisliincin de 36,69 in.' PROPKICTARIA:
COSIPANIUA DE HAIllTA^O DO PARANA • COHAPAR, sociedade dc cconrmtin misu» cntoduol,
CNP.I 76.093,807/0001 -22, com sede cm CurliilM/l'l{, n Kun Miiructuil Dcodoro, n" 1133. REGISTRO
ANTERIOR; 13.283, .'lo liti. »:i, do llv^o '■>..l**rL iln 3- Onelo do SK'I <le Cnriiélio l'rocO|iio/I'R. Corhcllo
l'ioeõplo/PR. .10 d»; tibiil ile 20I2.-^(y?x^^

AV. 1/13.961. PROTOCOm: 6" 09.964 dc 3l)/0-l/aül2. TiTULO: DOUÍNIO. Por rcqucrirncnlo dii
prnpríetilria COUPANUIA DE UAÍIITAÇAO DO PARANA - ÇOItAPAR, sociedade dc ccniiuniia inislii
enuidual, CSPJ 70.592.8(X7/00Ol-22, com sede cm Curitiba/râ. ú Ruti Mwrrrhnl Dcralnro, n" 1133,
ncute ato reprcaentodn pclit Dlrctnrn dc Projeto» JOCELY MARIA THOMAZONI LOYOIA, bmulleira.
caoadfl, enitenbeini civil, residente c doiuicilinda a Rua Alexandre Gunirnl», ii" 764, Turutnil, cin
Curíliba/PR, RG 1.147.464-SSP/PR c CPF 2.11.124.049-91, datado do 18 de janeiro de 2012, c tendo
crn vista o rcRiutro feito Itoje do Desmembnnucrilo ilenntninado dc 'CONJUNTO HAUITACIONAL
PROFESSORA MAKTKA DEQUÈCII", aituntin ncuta cidade, devidiimcnte registrado no R-S/13.283 do
livro 2-BZ desta Serventia, o domínio do imóvel dcacrito im prcaentc mutrieuln, pateut ii fxu-iciiccr no
MUtncIPtO PB comifeuo PRCCÓPIO. pcoma jurídica dc direito público interno, C.SPJ
76.331.941/0001-70, crim sede cni Coraclio Ptuoípiu/PR, .1 Avcnid.-! Mina.i Gerais, n' 301, por forvo
do nrt. 22 du jei n"/6-7,ô6 dc 19/12/1979 (Lei do iMrcclomento do Solo). Cornclio l»rMCi(pio. .10 dc obril
«ic

2» sHp.yiço DE FtE(ài5"iíií; !-i
Fcbjído Pítónslll VICiL-i C»:i.-5:r:i>

Ollcial
Rua Etrpifi',0 Sigilo, 435 • Síslu S • Ooiuio

CornCiíO Frt!f-;'.plo • PR
ComaJo' ■•>:>:



ASSUNTO; CROQUI DE LOTE - ÁREAA SER DESMEMBRADA

LOCAL: QUADRA 08 - LOTE 13 - PARQUE RESIDÊNCIA JOSÉ TIBURCIO

ÁREA: 615,36

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70

RUA ANTONlO SCHIAVINATO

DIRCEU FUNARI JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL

CRA - 20.054-D/PR



GORnÉLIO CÍKPROCÚPIO
-REFctrufi

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências Legais em
Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram conferidas pelo
Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "//? loco" e análse de
documentos pertinentes, vem, através deste, emitir laudo de avaliação do imóvel
abaixo descrito:

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

Uma área de terras com 616,36m=, localizada na Rua: Avenida
Michel Díb, S/N, - LOTE 13 da QUADRA 08, do Bairro: Conjunto Residencial José
Tibúrcio (lote desmembrado), conforme "croqui" fornecido pela Secretaria de
Planejamento Municipal.

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um imóvel localizado em bairro neste Município, com
característica residencial em razão de sua localidade, próximo ao Conjunto Fortunato
Sibim e Jardim Ouro Verde, sendo bem retirado, mas de fácil acesso e localidade.
Trata-se de uma área semiplana, com pequena necessidade de adequação de sua
topografia, e não possui edificações. Sendo estas as principais caractèrísticas da
referida área.

DO VALOR DO IMÓVEL:

VALOR MÍNIMO - (Área de 615,36m^) a razão de R$ 179,40 (cento e
setenta e nove reais e quarenta centavos) o metro quadrado de terreno, totalizando
um valor total de R$ 110.395,58 (cento e dez mil. trezentos e noventa e cinco reais e
cinqüenta e oito centavos).

VALOR MÉDIO — (Área de 615,36m^) a razão de R$ 197,34 (cento e
noventa e sete reais e trinta e quatro centavos) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor total de RS 121.435,14 (cento e vinte e um mil. quatrocentos e,
trinta e cinco reais e quatorze centavos). Xl/ ^

Av. Minas Gerais. 301, Corríélio Procópio - PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site' hítp://'.vv/w.cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook; @prefeilufacomelioprocopio



CORnÉLIOf pRoraiPio
PRFfciruRA

VALOR MÁXIMO - (Área de 615,36m2) a razão de R$ 217,07
(duzentos e dezessete reais e sete centavos) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor total de R$ 133.576,19 (cento e trinta e três mil, quinhentos e
setenta e seis reais e dezenove centavos).

Cornéiio Procópio, 24 de junho de 2020.

Fiscal d bras e ros

/

MauríHo José Lara

Fiscal de Obras e Posturas Fiscal de Tributos

José Carlos de Oliveira

EscriXmirio

iracy Apáret^o Peres
Fiscal de Dbras e Posturas

Av. Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio • PR, 8630O-OOÓ

Fone; (43) 3520-8000
Sile; http7/w\wv.cofne!ioprocopio,pr.gov.br ,
FacebooK; @prefeituracornelioprocopio



MUNICIPÍO^E DE REGISTRO DE IMÓVEIS
"Agentfc Dtí!egado?'FÂBRÍC10^PE^^

E-MAIL: cünlato@2ricp,com.br
RUA ESPIRITü santo. -US. SALA 3, CENTRO. CEP; 66300-000/FONE: (43) 3523-5596

CERTIDÃO DA MATRÍCULA

REGISTRO DE IMÓVEIS
REGISTRO GERAL uKVKiiijtiuci>iin>ntmrts-u».rdíício

Smn9»' CJ>TI14L

MATRICULA N.o CjfyXA Jf J'"»"

Unui iitKTi de terma iirliatm coi:i -í.OBb.SO iiieCivs <iuitclnuiua (({uoLra mil. oitenta c ucis iiieiros lundrndoa
c diii[URnu c H-in cenilinciroaj. referente á AREA VEROE I. locniisada no 'PARQUE RESIDENCIAL J09S
^ORCJO*. ailuaüu neala eíilade ilc ComÜio Pnx-íij)io/PK, com aa oesuimc» diváma c cunfronlaçàes:
'Começa no KUrco O-PP. ponto de panidu. craemlo no uJíiihiiniento prcdútl üa Avcnidii Piojeinda "1/ c
divitui c«:in o ioic 01 da Qiiuiliu 08; duate poijiü aegiic pelo filinh.iniento prcjíiil da Avcnídii Projetada "L".
crn liiilm ritu, nuitu iii:>uiiicíii tlr l*J,23 meu os até o Hiirco ii* I. cravado no cntroncruiicnto rlui. Avenida
ITojeiada 'L' cntu a *C" c Rim Projetada T; (icoic ponto, eom dcllaolu A c^iucrdii, -.thijc jwlô
uiiiiljiiuu-iiio 0.1 Rurt pujjitUidu "T, iiuiim diuLuivi/i de 55.26 Diclnw» ..ic u Mhjli. n* 2. i.iuv.ido no
nlinluiinciito prciióü da Rua Pnjjcmilu T". dcuic jwiiiu «ctiui; cm curva de luiu de S.UO iiiclrou citi díreçAo
ou olfnh.iniuuln predial d» Rua Projct.nilu 'ti' iilc o Miuru 03, ciuv.ido no tdiahiirneniu, predial d« Ituii
Priijclada "N*. detle líonio com dcfleaaSu íi eniiicrdii, ocRulndri pelo uliahmiieiiui pusliiil d/i Kuu Pívjcladu
'N', ntlinu dialAiieiii de yV.llH inctruu iilc o Munri ii" -J, eniviiilu nii diviiyi d.i Lnlc 1 1 du Ouiidni 08 c
aiinhninemo piedíid du Kun ("rujeliida 'H'; ihii wjjue corri ilrlif.Mto A eviiienln. ciinfrurrlniido com os
Loic» 11, 10. 00, OÜ. 07. 06. OS. O-l. 03 02 e 01 da Quadra 08. numa dialAneiu de lO-t.36 mctni* nie o
Miiicü U'I'P. pomo de panidii. penoiendo uma Arca de -1.086.56 metroa i|uiidnuioa,' »'KOI'RICTARiO:
MUNICÍPIO DE CORNEUO PROCORO, pe»«vi jurídica de dlreilo público inlc-mu. CNPJ
70.331.911/COÜI 70, com ;K-dc cm CorraSliu riisi;iipío/I'R, .-i Avcmda .Müuui Ucniiu. n* 301. REGISTRO
ANTbKlOR: B.7'i0, Aa fls. 100, do Uvro^2-A-R, do 2* Oficio do SKl dc Ccmélio Proc»''piu/l'K. Comílio
Procripio/PR, (M ilcouiuüiH de 20ÜÜ.- j.r.A— r.c— j.V^--

Aun.oWcjafltM'*
,jus.a.'4i

2-í ;>c>V.'U>j OE fidCi-STf.C- t-i Mr dlS
Pnliníio Poüíwiil Vi-jb';*. Ccuumo

Oiícic)

riu« cduLío QtíRo. 436 • Sda S • GooUo
CorRéDo Pfccipto • PR
Cor,l.=sUf '^323-5353



COMIEUDilSPROCOPIO
PREPÊITURA

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e

Avaliação de Bens Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento

de Exigências Legais em Bens Doados e Cedidos, observando as

atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto n° 607/21 de 05 de

outubro de 2021, mediante vistoria "in-loco" e análise de documentos

pertinentes, vem através deste, emitir laudo técnico de avaliaçãp do imóvel

abaixo descrito:

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

Imóvel situado próximo ao Bairro: Jardim

Bandeirantes, fundos do Cemitério Municipal, denominado de "VILA

MARIANA", possuindo uma área territorial de 3.959,00m^ (três mil,

novecentos e cinqüenta e nove metros quadrados), com as dividas e

confrontações constantes na Matrícula n° 3.905 do Registro Geral de

Imóveis 1° Ofício desta Comarca.

DADOS ADICIOIMAIS

Trata-se de uma conhecida vila no Município,

localizada atrás do Cemitério Municipal, onde, após vistoria, verificou-se a

existência de várias edificações, sendo; 31 (trinta e um) imóveis

residenciais, dois salões e uma capela, totalizando uma área aproximada de

2.100,00m^ (dois mil e cem metros quadrados) de construção,

regular de conservação e uso, sendo que o local não poss/i todos

Av. Minas Gerais, 301, Cornélio Procópio - PR, 86300-Q00j

site: http: /oVneÃoo°r o.or.oov.br
Facebook: @prefei turacornelioprocopi o



colinâJOCiBpRocúPio
PREFEITURA

equipamentos urbanos, apesar de estar próximo a outros bairros que possui

esses equipamentos. Destaca-se também tratar-se de local que faz divisa

com a linha férrea, o que interfere em sua estrutura básica e no dia a dia

dos moradores. O local hoje pertence à MITRA DIOCESANA. Onde após

outras apurações e levantamentos, está chegou a conclusão que da área

territorial 45,22% e 30 % da área edificada está diretamente de posse da

MITRA DIOCESANA (correspondendo este percentual a: Rua Centrtal da

Vila, Igreja e Salão 1, Campo, e Salão 2), e os outros 54,48% da área

territorial e 70 % da área edificada está na posse da comunidade que ali

reside. Assim após estas colocações apresenta-se os valores abaixo

discriminados.

DO VALOR DO IMÓVEL

VALOR MÍNIMO: (Área de 3.959,00m^ de terreno e

2.100,00m^ de construção), a razão de R$ 99,00 (noventa e nove reais e zero

centavos) o metro quadrado de terreno e a razão de R$ 154,00 (cento e

cinqüenta e quatro reais e zero centavos) o metro quadrado de construção,

o que resulta em R$ 391.941,00 (trezentos e noventa e um mil, novecentos e

quarenta e um reais e zero centavos) sobre o terreno e R$ 323.400,00

(trezentos e vinte e três mil, quatrocentos reais e zero centavos) sobre a

construção, totalizando o valor mínimo de R$ 715.341,00 (setecentos e

quinze mil, trezentos e quarenta e um reais e zero centavos). Onde

levando-se em consideração os percentuais em posse da MItra

Diocesana e da Comunidade conclui-se para o valor mínimo a seguinte

relação: Área Territorial - Mitra (45,22%) - R$ 177.235,72 (Cento e
Setenta e Sete Mil Duzentos e Trinta e Cinco reais e Setenta e Dois

Centavos); Edificada - Mitra (30%) - R$ 97.020,00 (Noventa e/SetêlVlií\e
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Vinte Reais); Totalizando - Mitra (45,22% + 30%) - 274.255,72 (Duzentos

e Setenta e Quatro Mil Duzentos e Cinqüenta e Cinco mil e Setenta e

Dois centavos); Área Territorial - Comunidade (54,78%) - R$ 214.705,28

(Duzentos e Quatorze Mil Setecentos e Cinco reais e Vinte e Oito

Centavos); Edificada - Comunidade (70%) - R$ 226.380,00 (Duzentos e

Vinte e Seis mil Trezentos e Oitenta reais); Totalizando - Comunidade

(54,78% + 70%) - 441.085,28 (Quatrocentos e Quarenta e Um Mil e

Oitenta e Cinco reais e Vinte e Oito centavos).

VALOR MÉDIO: (Área de 3.959,OOm^ de terreno e

2.100,00m^ de construção), a razão de R$ 108,90 (cento e oito reais e

noventa centavos) o metro quadrado de terreno e a razão de R$ 169,40

(cento e sessenta e nove reais e quarenta centavos) o metro quadrado de
construção, o que resulta em R$ 431.135,10 (quatrocentos e trinta.e um mil,

cento e trinta e cinco reais e dez centavos) sobre o terreno e .R$ 355.740,00

(trezentos e cinqüenta e cinco mil, setecentos e quarenta reais e zero
centavos) sobre a construção, totalizando o valor nfiédio de R$ 786.875,10

(setecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e dez

centavos). Onde levando-se em consideração os percentuais em posse
da Mitra Diocesana e da Comunidade conclui-se para o valor mínimo a

seguinte relação: Área Territorial - Mitra (45,22%) - R$ 194.959,29
(Cento é Noventa e Quatro Mil Novecentos e Cinqüenta Nove Reais e
Vinte e Nove Centavos); Edificada - Mitra (30%) - R$ 106.722,00 (Cento
e Seis Mil Setecentos e Vinte e Dois Reais); Totalizando - Mitra (45,22%

+ 30%) - 301.681,29 (Trezentos e Um Mil Seiscentos e Oitenta e Um

reais e Vinte e Nove centavos); Área Territorial - Comunidade (54,78%) -
R$ 236.175,81 (Duzentos e Trinta e Seis Mil Cento e Setenta e Cinco

reais e Oitenta e Um Centavos); Edificada - Comunidade (70%) - R$

249.018,00 (Duzentos e Quarenta Mil e Dezoito reais); Totalizar)
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Comunidade (54,78% + 70%) - 485.193,81 (Quatrocentos e Oitenta e

Cinco Mil Cento e Noventa e Três reais e Oitenta e Um centavos).

VALOR MÁXIMO: (Área de 3.959,00m^ de terreno

e 2.100,00m^ de construção), a razão de R$ 119,79 (cento e dezenove reais e

setenta e nove centavos) o metro quadrado de terreno e a razão de R$

186,34 (cento e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos) o metro

quadrado de construção, o que resulta em R$ 474.248,61 (quatrocentos e

setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e um

centavos) sobre o terreno e R$ 391.314,00 (trezentos e noventa e um mil,

trezentos e quatorze reais e zero centavos) sobre a construção, totalizando o

valor máximo de R$ 865.562,61 (oitocentos e sessenta e. cinco mil,

quinhentos 6: sessenta e dois reais e sessenta e um centavos). Onde

levando-se em consideração os percentuais em posse da Mitra

Diocesana e da Comunidade conclui-se para o valor mínimo a seguinte
relação: Área Territorial - Mitra (45,22%) - R$ 214.455,22 (Duzentos e
Quatorze Mil Quatrocentos e Cinqüenta e Cinco reais e Vinte e Dois

Centavos); Edificada - Mitra (30%) - R$ 117.394,20 (Cento e Dezessete
Mil Trezentos e Noventa e Qüatro reais e Vinte centavos); Totalizando -

Mitra (45,22% + 30%) - 331.849,42 (Trezentos e Trinta e Um Mil

Oitocentos e Quarenta e Nove reais e Quarenta e Dois céntavós); Área

Territorial - Comunidade (54,78%) - R$ Í259.793,39 (Duzentos e
Cinqüenta e Nove Mil Setecentos e Noventa e Três reais e Trinta e Nove

centavos); Edificada - Comunidade (70%) - R$ 273.919,80 (Duzentos e

Setenta e Três Mil Novecentos e Dezenove reais e Oitenta centavos);

Totalizando - Comunidade (54,78% + 70%) - 533.713,18 (Quinhentos e

Trinta e Três Mil Setecentos e Treze reais e Dezoito centavos).
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Seguem fotos anexas.

É a avaliação.

Cornéiio Procópio, 07 de dezembro de 2021.

Posturas

Erik FrancisBarlate BernaTdino

Fiscal de Tributos

(Mat. 100271)

Jose Carlos Gonçal

Escriturario

s  (Mat. 192123)

e Oliveira

Madniji^osé Lara
Fiscal de Obras e Posturas

(Mat. 100733)

Maffco Antorrío Cruz

Motorista

(Mat, 192405)
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