
CESSÕES DE USO 2016 
 

1. PRORROGA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO: prorrogação de 
prazo de validade em contratos de concessão de direito real de uso, vencidos ou 
vincendos, aprovados pelo Conselho Municipal do Emprego e Relações do Trabalho, 
desde que haja anuência expressa do Poder Legislativo e as empresas beneficiárias 
cumpram requisitos determinados na Lei nº 4.408/2016. Prorrogações: Leis nº: 
4409/2016, 4430/2016, 4431/2016, 4432/2016, 4433/2016.  

 
2. RECEBE EM DOAÇÃO. MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO X 
DALBERTO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e outros. (09/03/2016). receber em 
doação, com encargos a área de 2.451,41m² (dois mil, quatrocentos e cincoenta e um 
metros e quarenta e um centímetros quadrados) a ser desmembrada do lote nº 06-
Remanescente, da Gleba 03-FB, matriculado sob nº 25.145, do 2º Ofício do Registro 
de Imóveis desta Comarca. LEI N.º 4.379, DE 9 DE MARÇO DE 2016 

 
 
3. DESAFETAR E PERMUTAR lotes urbanos desafetação, e a realizar todos os 
atos pertinentes e necessários para efetivar a permuta de imóveis de propriedade do 
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO constituídos do Lote Urbano n.º 09, da 
Quadra 1.237 (Um mil, duzentos e trinta e sete), com área total de 325,00m² (trezentos 
e vinte e cinco metros quadrados), registrado sob a matrícula n.º 26.858, do Cartório 
do 2º Ofício de Registro de Imóveis, desta Comarca; e do Lote Urbano n.º 07, da 
Quadra 1.237 (Um mil, duzentos e trinta e sete), com área total de 345,75m² (trezentos 
e quarenta e cinco metros e setenta e cinco centímetros quadrados), registrado sob a 
matrícula n.º 26.856, do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis, desta Comarca; 
por imóvel de propriedade de JULIANO CARNEIRO, constituído do Lote Urbano n.º 
11, da Quadra 537, com área total de 837,37 m² (oitocentos e trinta e sete metros e 
trinta e sete centímetros quadrados), registrado sob a matrícula 22.402, do Primeiro 
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná. 
LEI N.º 4.389, DE 7 DE ABRIL DE 2016. 
 
4. RECEBE EM DOAÇÃO - com encargos, a área de 185,03 m² (cento e oitenta e 
cinco metros e três centímetros quadrados), a ser desmembrado do Lote Urbano n.º 
07, da Quadra 353-A, matriculada sob nº 17.816, do 1º Ofício do Registro de Imóveis 
desta Comarca, de propriedade de FUNILARIA STELLA LTDA. LEI N.º 4.399, DE 18 
DE MAIO DE 2016. 
 
5. RECEBE EM DOAÇÃO, com encargos, o Lote Urbano n.º 81-A-1C, com área 
de 1.326,67m² (um mil, trezentos e vinte e seis metros e sessenta e sete decímetros 
quadrados), da Gleba nº 03-FB, matriculado sob nº 30.922, do 2º Ofício do Registro de 
Imóveis desta Comarca, de propriedade de NAIR LICKS DO NASCIMENTO e outros. 
LEI N.º 4.415, DE 10 DE AGOSTO DE 2016. 

 
6. PERMUTAR parte de imóvel de propriedade do MUNICÍPIO DE FRANCISCO 
BELTRÃO constante da Chácara 06-D Remanescente, sem benfeitorias, no total de 
182,64m² (cento e oitenta e dois metros e sessenta e quatro decímetros quadrados), 
registrado sob a matrícula n.º 31.164, do Cartório do Primeiro Ofício de Registro de 
Imóveis, desta Comarca; por parte de imóvel de propriedade de EDSON JOSÉ 
TOFOLO e outro, constante do Lote Urbano n.º 03, da Quadra 803, sem benfeitorias, 
no total de 80,61 m² (oitenta metros e sessenta e um decímetros quadrados), 
registrado sob a matrícula n.º 22.656, do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis da 
Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná. LEI N.º 4.418, DE 14 DE 
SETEMBRO DE 2016. 


