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LEI NO 4.0701 DE O9 DE OUTUBRO DE 2014.

“Altera descricao de im6vel urbano de propriedade de JosうRoberto Pereira da Silva e

Sua Esposa’declarada de Utilidade P皿ica atrav6s da Lei M皿ic宣Pal nO 3.757 de O8 de

fevereiro de 2012’Para abe血a de via p皿ica e passagem de galerias de aguas pluviais do

MunicipIO’e d各outras providencias”.

O PREFEITO MUN量CIPAL DE BURITAMA faほSabe「 que a Camara Municipal

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art. lO Fica alterada a descricao do im6vel de propriedade de Jose Roberto Pereira da

Silva e sua mulher Solange Meire Feroldi da Silva’desapropriada amlgavel ou judicialmente,

Parte do terreno constante da Matricula Imob脱ria nO 2755 (atualmente matriculado sob o nO

14.732 e nO 14.733), Situada na zona urbana deste Municipio・ atraVeS da Lei M皿icipal nO 3.757

de O8 de fevereiro de 201 2’destinada a abe血a de via p皿ica e passagem de galerias de aguas

PluvialS, CIUaS medidas e confrontaや6es fazem parte desta:

“Um Im6vel urbano com a area superficial de dois mil seiscentos e dois metros e noventa e un

Centimetros quadrados (2.602・9lm2), Sem benfeitoria’PertenCente aO municfpio e comarca de

Buritama・ Estado de S肴o Paulo, COm aS SegulnteS divisas e confrontac6es‥ COme9a nO marCO

denominado marco (03-A), CraVado junto a margem direita da Vicinal Jos6 Teixeira de

Almeida, que liga Buritama a Zacar享v a treze metros e quarenta e tres centimetro叩3,43m),

da cerca de divisa com Jose SeverlnO Gon9a獲ves: dai segue acompa血ando a vICinal Jose

Teixeira de Almeida por uma distancia de t血a e dois metros e un centimetros (32,01m) e

rumo de 44O30’SE’at6 (3-B), dai deflete a direita e segue em curva por una distancia de

quatOrZe metrOS e Cinquenta e sete centimetros (14’57m), ate enCOntrar O marCO (3-C), dai

deflete a esquerda e segue por una distancia de cento e sessenta e dois metros e setenta e seis

Centimetros (162・76m), e rumO de 37O56’, atうenCOntrar O mar9O (3-D), dai ainda a esquerda

Segue em curva por uma distancia de (1 2,08m) doze metros e oltO Centimetros, ate en。。ntrar 。

marco (03-E), do marco (03-B) ao marco O3阜confronta-Se COm Jos6 Roberto Pereira da Silva

e sua mulher’dai deflete a direita e segue por uma distancia de t血a e dois metros e quarenta e

Sete Centfmetros (32,47m)’e rumO de 55O1 8’NW, ate enCOntrar O marCO (03-F) e confronta-Se

COm a Rua Barfro do RIo Branco・ dai deflete a direita e segue em curva por uma distancia de

dezesseis metros e vinte centimetros (16・20m), ate enCOntrar O marCO O3-G, dai deflete油ireita

e segue por uma distancia de cento e sessenta e dois metros e quarenta e sete centimetros

(162’47m), e rumO de 34055NE atうencontrar o marco o3-H’dai deflete atireita e segue em

Curva POr uma distancia de treze metros e setenta centimetros (1 3,70m), ate enCOnt,a. 。 mam。

03-A, Onde teve inicio desta descn9aO; COnfrontando-Se do marco O3-F ao marco O3-A, COm

Jose Roberto Pereira da Silva��

Art. 20 - A alteracao ora proposta se fundamenta na obrigap肴o do alinhamento nos

CruZamentOS das vias de circulacao de veiculos deverao ser concordados por um arco de

Circunferchcia comum, de raio nao inferior a nove metros’de acordo com o disposto no artlgO

14 da Lei Complementar MunicIPal nO O6 de O9 de janeiro de 2004, que disp5e sobre o uso e

OCuPaC肴O do soIo.

Art. 3O Esta lei entra em vlgOr na data de sua publicaや肴o.　　¥
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Art. 40 Revogam-Se as disposICOeS em COntr各rio.

BuritaⅢa/SP, 09　de outubro

E血ancIPa車O Politica.

CARLOS ALBERTO GOULAR

2014, 97 anos de Funda車O e 66 anos de

TEIXEIRA

Pref昂to Municipal

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