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LEI NO 4.067, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014.

“Disp6e sobre desafetapfo de紅ea para fins de regularizapao do Parque Turistico Joao

Simao Garcia, e da outras providencias’’.

O PREFE萱TO MUNIC暮PAL DE BURITAMA faz saber que a C含mara M皿icIPal

aprovou e ele sanciona e promulga a segulnte Lei.

Ar章・ lO - A atea de 9.979,13m2, abaixo descrita, O助etO de posse pertencente ao

Munic重Pio de Bu正ama como abertura para Estrada Vicinal BTM-050 “Ant6nio AIves

Teixeira”, fica desafetada de sua destina辞O Orlginal para area turistica do Parque Turistico

Jo肴o Simfb Garcia, atualmente localizado a Avenida Ant6nio AIves Teixeira - Km 4.

``Inicia-Se a descri碑O deste perimetro no vchice 109, CraVadojunto a divisa com o Im6vei

Urbano’matricula nO 10.063’de propriedade de ANTONIO PEDRO DIAS; deste, Segue

COnfrontando entre as Cotas 358・00 m e 359’00 m com o Im6vel Urbano, mat正cula nO 8.464,

de propriedade de GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA’COm O Segulnte azimute e

dist合ncia: 99O40'41" e 50,35 m ate o vchice =2, deste segue confrontando entre as cotas 358 m e

359 m com o Im6vel Urbano, matrieula n{’6.20工com o segulnte aZimute e dist釦lCia: 99O40・41 ・・ e

216・36 m ate o v6rtice l13, deste segue confrontando com o Im6vel Urbano, matricula nO 6.200,

de propriedade de GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA, COm OS SegumteS aZimutes e

distancias: 99O4544'一e 108’57 m ate o v誼ice 114’100OOl'21一・ e ll,33 m ate o vertice l15,

99OO6’10’’e l l・91 m ate o vchice l16・ 98OlO-28ii e 1 1・90 m ate o vertice l量7, 96023'25一' e l l,24 m

at6 o vertice l18・ 94OO2'32'一e 12,07 m ate o v知ice l19, 90O47'33'一e 10,92 m at6 0 Vertice 120.

89O27’32" e 10’86 m ate o v餌ice 12l・ 84O52-09" e 8・03 m at6 o vさrtice 122, 85O29'04'一e 45,06 m

ate o vertice 123, 76OO5-17'一e 26’91 m ate o v6rtice 124, 70O55'3'・' e 42,22 m ate o v知ice 125.

61O13’05’’e 185,8l m ate o vertice 126. deste segue com a refenda ESTRADA VICINAL BTM -

05P - AN丁ONIO ALVES TEIXEIRA, ∞皿O Seguinte azim山e e disthIria: 153O川14'・ e 12,86 m

ate o vertice 13, deste segue confrontando com o Im6ve- U「bano, matrfou-a nO 3.590, de

PrOPriedade de GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA, COm O Segulnte aZimute e
dist餌Cia: 24lO14'09" e 181,58 m at5 o vertice 127, des‘e segue confrontando com o Im6vel

Urbano・ matricuIa nO 6.942, de propriedade de GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA,

COm OS SegulnteS aZimutes e distancias: 249O57'3 l ′, e 48,69 m ate o vertice 128, 256OO5-1 7" e 28,58

m at6 o vertice 129・ 265O50'59" e 32’02 m ate o v誼ice 130, 265O='03'・ e 22,47 m ate o v誼ice

131, 269O27’32'一e l l’46 m ate o vertice 132. 270O47'13'一e l l,47 m ate o v餌ice 133, 274OO2'32" e

12,69 m ate o v6rtice 134, 276O23'25'一e仕64 m at6 o v誼ice 135, 278OO9-55i・ e 12,22 m ate o

V餌ice 136, 279OO6'Ol" e 12’12 m ate o v誼ice 137’280OOl-12" e =,44 m ate o v誼ice 138,

279O46’03" e 65・02 m ate o vertice 139, des‘e segue confrontando entre as Cotas 358,00 m e

359、00 m com o Im6vel Urbano. matricula nO 6.942「 de propriedade de GOVERNO DO

MUNICIPIO DE BURITAMA・ COm OS SegulnteS aZimutes e distancias: 279。23'03" e 308,47 m ate

O Vchice 108’deste segue confrontando com o I血6vel Urbano, matricula nO 10.063, de

ProPriedade de ANTONIO PEDRO DIAS・ COm O Segumte aZimute e dist会ncia‥ 2O42′40'・ e 14,38 m

ate o v餌ice lO9' POntO inicial da descriefb deste perimetro,,.

Par各grafo Unico - Faixa de servid呑o entre as cotas 358

TD NO O2, instituida em favor da AES TIETE SA.
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Art. 2O - O im6vel abaixo desc証o, Objeto de desdobre de area, fica assim desafetado de

Sua destinac訃o origem, Para conStar comO area da “Avenida Ant6nio AIves Teixeira”.

“Inicia no ponto demminado MP, localizado junto a margem direita da Estrada Vicinal

acima mencionada; dai segue por uma distincia de 285,00 m (duzentos e oitenta e cinco

metros), COm O rumO de 73。58’00’SE, at6 encontrar o ponto Ol, e confronta ∞m O im6vel de

PrOPriedade de EUCLIDES VIEIRA GARCIA; dai vira a direita e segue por uma dist鉦cia de

31工2 m, com O rumO de 24O29’00"SW, ate encontrar O POntO O宣lA, e COnfronta com o im6vel

da PREFEITURA MUNIC岬AL DE BURIT∧MA; dai vira a direita e segue por uma dist鉦cia

de 3 l ,04 m, com O …mO 73O58’00’NW, ate encontrar O marco “C”, ∞nfrontando com a Gleba

`q],, do i血6vel urbano, matricula nO 8.464. de propriedade de GOVERNO DO MUNICipIO DE

BURITAMA: deste, segue POr uma distancia de 202,80 m, com O rumO de 73O58’00’NW, ate

encontrar o marco “B"; confrontando com a缶ea B pertencente a PREFEITURA MUNIC丁PAL

DE BURFTAMA; dai vira a direita e segue por uma dist会neia de 46,00 m, com O rumO de

62O28’00’NW, ate encontrar O POnto MP, Onde teve inicIO eSta descri辞o, COnfrontando com a

ESTRADA VICENAL ANT6NIO ALVES TEIXEIRA".

Par祖vfo血ioo - “Servid紺, recai sobre o im6vel, instituida on cafater perp細o em

favor da CESP - Companhia Eneng前ca de Sfo Paulo, neCeSS各ria a fomacaD da bacia de

acumulapfb da Usina皿dreletrica de Nova Avanhandava; R. nO 16 da Ma億. nO O334.

POSteriomente Av. nO Ol da Matr. nO 3.522, Av. nO Ol da Matr. n O 8.440 e Av. nO Ol, Matr. nO
8.464 de 26/鵬.002.

Ar| 30 - Os im6veis abaixo descritos, desapropriados pela Lei MunicIPal nO 2.181 de

20 de maio de 1993, Para a finalidade de ampliacao da alea tしIristica do Parque Turistico Joat)

Simao Garcia, ficam assim desafetados de sun destinac肴o origem, Para COnStar COmO area da

“Avenida Ant6nio AIves Teixeira”.

(Årea de 11.49l,43 m2, Objeto da Matricula 6.200)
“山cia no ponto denominado MP; CraVado j皿tO a divisa da propriedade de Ant6nio

Garcia Bezerra, a uma dist含ncia de 100,00　metros da ESTRADA VICENAL acima

mencionada; dai segue por una dist鉦cia de 325,00 metros, COm O rumO de 73O58’00’SE, at6

encontrar o ponto Ol; Segue POr una distancia de 20,00 metros, com O runO de 73O22’00"SE,

ate encontrar o ponto O2; dai a esquerda e segue por uma distancia de 25,00 metros, ∞m O

rumo de 73OO5’00’℃E, ate enCOntrar O POnto O3; dai a esquerda e segue 20,00 metros, COm O

rumo de 72O45’00’rsE, ate enCOntrar O POntO O4; da売esquerda e segue 23,00 metros, COm O

rumo de 72OO3’00’℃E, ate encontrar O POntO O5; dai a esquerda e segue 21,00 metros, com O

rumo 71O55’00”SE, ate encontrar O POntO O6; dai a esquerda e segue 9,00 metros, ∞m O rumO

de 71O48’00’℃E, at6 encontrar o ponto O7; do ponto MP ao ponto O7, COnfronta com o

remanescente de propriedade do SR. MODESTO SAES MANO; do ponto O7, Vira a direlta e

Segue POr uma distancia de 7,00 metros, COm O runO de 30O35’00’℃W, at6 encontrar o ponto

O8, e COnfronta com o im6vel de propnedade de RAMIRO DE BRITO; do ponto O8, Vira a

direita e segue por uma dist釦cia de 82,42 metros, COm O rumO de 77OO5’00’’SW, at6 encontrar

O POntO O8/A; dai a direita e segue 378,78 metros, com O rumO de 73O58’00’NW, ate encontrar

O POntO 16/A; e confronta ∞m a Gleba “B" do i血6vel urba血O, matrfcuIa nO 6.200, de

propriedade de GOVERNO DO MUN萱CjpIO DE BURITAMA; Vira a direita e segue 30,73
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metros’COm O runO de 28O32’00’NE’con缶ontando com o im6vel de ANTONIO GARCIA

BEZERRA, ate encontrar O POntO MP, Onde teve inicio esta descri単O".

(Årea de 6.534,17 m2, Objeto da Matricula 6.201)
“Inicia junto a divisa do im6vel de propriedade de Euclides Vieira Garcia, distante 60,00

metros da ESTRADA VICENAL ANTONIO ALVES TEIXEIRA, nO POntO denominado MP; dai

Segue POr uma distancia de 217,00 m, COm O runO de 73O58,00,SE’ate enCO血ar o ponto Ol; e

confronta com o remanescente do im6vel de ANT6NTO GARCRA BEZERRA; do ponto O宣; Vira a

direita e segue 30,73 m, COm O runO de 28O32’00,芯W, at6 encontrar o ponto Ol仏, e confro血a

com o im6vel de MODESTO SAES MANO; de ponto Ol/A; Vira a direita e segue por uma

distancia de 218’6l m’COm O runO de 73O58’00,NW, ate enCOntrar O PO血O O3/A, e COnfronta com

a Gleba lB" do im6vel urbano’matricula nO 6201, de propriedade de GOVERNO DO

MUNICipIO DE BURITAMA: do ponto O3仏; Vira a direita e segue por uma distancia de 31,12

m, com O runO de 24O29’00’NE, COnfrontando com o im6vel de EUCLIDES VIEIRA GARCIA,

ate en∞ntrar O POntO MP, Onde teve inicio esta descri晦o”.

Art. 4O - As despesas oriundas da presente lei ∞rrerわpor conta de dotacdes pr6pnas

do orcamento vigente, SuPlementadas se neeessdrio.

Art. 5O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicapfb.

Art. 6O Revogam-Se aS dispos19OeS e

Buritama, 30　de setembro d

EmancIPa碑O Politica.

量ZA萱

contrまri o.

014; 97　anos de Funda碑o e　66　anos de

S SANTOS TEIXEIRA

Prefeito MunicIPal

Publicado na Divisao de Expediente do Govemo do Municipio de Buritama, na data

SuPra, POr afixap肴o em local de costume.
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