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Prefeitura Municipal de Sarapuí ° -.-i

Es tado do 53o P,.Io

E	 O ^tR	 41/93

De 12 de Março de 1993

AUTORIZA C PODER. E':! C TIVC A ALIENAR BEI
II'.QV?L 22 = P;7Ern".;IO OIS peN fvEli T

ESP`0_FICA, E mos r2ov:-J ons coir t&

JOSÉ JOR32 0_...:2, Prefeito ..ric_pai de Sa.apui
Ent a lo de 33o Pa.:lo , no uso de ou:e atribuições l ega-', e com fun-
damento no r i o 106 da Lei Orgânica do ".n:ic:pio,?SZ SABER

	

que
a C rara Mwticipal de Sarapui aprovou e ele sanciona e promulga a
seg.,in e Lci:

RTI^-C le:- Fica o Poder Executivo autorizado a pra
ceder a alienaç3c de imovel pertencente

a sen patrimônio 3i spc^r•3•_1 , conforme atestarem os instr;sentcz c
os requisi.tca da 7 egizla;a civil.

^'_'L/GRAFO 11?;ICO:-0 3.'cc'vc_' objeto desta zutor_zaçao
e representado por uca gleba de

terras cem érea de '0.315,86 m2, equivalente a 8,0315 ha., localiza
da no Bairro da Várzea, a margem da estrada municipal que Figa Sara
pui ao Bairro do Tatetú , nc rtz cipio de Alcmbar', conhecida como
SA 12 , com as seguintes divisas e confrontações:

"Inicia-se a gleba no março "O" junto c margem da
Estrada Municipal que liga o Bairro da :'r_zea neste munic'pio ao
Bairro do Tatatu , =ricipio de Alamba"•', SA 12, em 330,00 m , com
rumo 414 9^4 até o saco ne 1, deflete a direita er. 132,30 m com ru-
mo 372 11' N7 até c =arco n2 2; do vasco "0" co marca n4 2, confre
ta-se com a estrada municipal do Baaix'o da Várzea e de eu-ire

	

lado
da estrada com Svnésio Cordeira e outro; do marco ne 2 deficte
esquerda em 323,40 m, confrontando- c com S nes_o Cordeira e entre,
com ramo 15e 37' S5 até o marco ne 3; do marco n4 3 deflete à  e_scucr
da e% 59,03 m, com rumo 662 16' SE até o marco n2 4; ao mane ne 4
defl^_teá esquerda em 250,00 m com = 4o 69 36' SE até o ramo r. 4 5 ,
do marco ne 5 deflete á esquerda em 63,70 m com rama 774 51' S^ ate
o marco ne 6; do marco ne 6 deflete á esquerda em 94,70 m cem r'.sao
204 30' NE :..e o marco "O" confronta-se com o Loterl;arto da Várzea.

". presente descriç3o encerra uma área de 80.315,85
m2 ou 8.0315 ha "

•ARTIGO 2e:- A venda do imóvel descrito no artigo
terior corá _eeedila da prévia avalia-.

;o e lici .:;açco 3o que t ratam c artigo 1OC,"crput", e seu § 14

	

da
Lei Orgânica do Muntefpio.

PAR/.GRAFO C;I00:- A receita resultante desta venda
sopé aplicada na aquisiço de ind.

vel destinado a implantação do Distrito Industrial de San-pn.
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Prefeitura Municipal de Sara
Estado de São Paulo

,' .3T?GO 3Q:— As despesas decorrentes da aplicação

desta Lei, correrão por conta da do-

taçao própria orçamentaria.

ARTIGO 44:— Esta Lei entrará em visor na data de

sua publicação. =vacadas as dis posi.

çoes em contrário.

Sarapuu , 1 de Março . de 1993
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RIJE CHAU wR

PREFEITO

Registrada e publicada na Secretaria

da Prefeitura Municipal, na data supra.
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FR .NCI`1. -OF2RPO PRESTES
C. DE?. PESSOAL
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