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LEI NO 4.073, DE 24 DE OUTUBRO DE 2014.

``Autoriza desapropnapao por Utilidade mblica, de faixa de area de terra situada na

ZOna urbana deste Municipio, de propriedade de Ant6nio Severino da Silva, AIcides de Souza

Nobre, Carolina Sanches Rodrigues, Izair dos Santos Teixelra, e faixa de紅ea de terra situada

na zona n∬al deste Municipio, de propriedade de Maria de Fatima RIbeiro Guimaraes e Izair

dos Santos Teixeira, tOdas destinadas ao alargamento de via pul)lica, e d各outras provid台ncias”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA faz saber que a Camara MunicIPal

aprovou e ele sanciona e promulga a segulnte Lei.

Art. 1O - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desapropnar amlgaVel ou

judicialmente, faixa de area de terra constante das Matriculas Imobilidrias nO 2.756, 9.297,
9.987言0.967, Situndas na zona urbana deste Muhicipio, de propriedade de Ant6nio Severino

da Silva’AIcides de Souza Nobre’Carolina Sanches Rodrigues, e, Izair dos Santos Teixeira,

respectivamente, tOdas destinadas ao alargamento da Run FIoriano Peixoto, declaradas de

utilidade pdblica pelo Decreto MunicIPal nO 3.208 de O8 de outubro de 2014, abaixo

relac ionadas :

I - Area de 1 50,70m2 a ser destacada da area maior de 9.317,00 m2, de propriedade de Ant6nio

Severino da Silva, matriculada sob o nO 2.756 no Oficial de Registro de Im6veis desta

Comarca:

“Um Im6vel urbano com a紅ea superficial de (150,70m2) cento e cinquenta metros e setenta

Centimetros quadrados, Parte da matricula nO 2.756’COm frente para a Run FIoriano Peixoto,

dentro do seguinte roteiro・ Pela frente mede 55,98 metros e confronta-Se COm a Via publica,

Pelo lado direito de quem da frente olha para o im6vel mede 2,77 metros e confronta-Se COm

Maria de F各tima Ribeiro Guimaraes, (anteriomente Adolfo Jacovacci), Pelo lado esquerdo

mede 2,85 metros e confronta-Se COm Carolina Sanches Rodrigues (anteriomente Francisco

Gon9alves dos Santos), Pelos fundos mede 55,60 metros e confronta-Se COm remaneSCente de

Ant6nio Severino da Silva,,.

II - Årea de 15,07m2 a ser destacada da打ea maior de 2.091,94 m2, de propriedade de AIcides

de Souza Nobre, matriculada sob o nO 9.297 no Oficial de Registro de Im6veis desta Comarca:

“Um Im6vel urbano cont aむea superficial de (15・07m2) quinze metros e sete centimetros

quadrados, Parte da matncula nO 9.297, COm frente para a Rua FIoriano Peixoto, dentro do

Segulnte rOteiro, Pela frente mede 18’50 me億OS e COnfronta-Se COm a Via publicaつPelo lado

direito de quem da frente olha para o im6vel mede l,55 me億OS e COnfronta-Se COm Carolina

Sanches Rodrigues, Pelos ftmdos mede 18,27 metros e confronta-Se COm AIcides de Souza

Nobre, (drea remanescente)”.

III - Area de 74’83m2 a ser destacada da area maior de 4.691,12 m2, de propriedade de

Carolina Sanches Rodrigues’matriculada sob o nO 9.987 no Oficial de Registro de Im6veis
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“Um Im6vel ud)anO COm a征ea superficia獲de (74,83m2) setenta e quatro metros e oitenta e

tres centimetros quadrados, Parte da matricula nO 9.987’COm frente para a Rua FIoriano

Peixoto, dentro do segumte rOteiro, Pela frente mede 40,30 metros e confronta-Se COm a Via

Publica, Pelo lado direito de quem da frente olha para o im6vel mede 2,13 metros e confronta-

Se COm Ant6nio Severino da Silva e Jose AIves dos Santos, Pelo lado esquerdo mede l,55

metros e confi.onta-Se COm AIcides de Souza Nobre, Francisco Gon9alves dos Santos e Ant6nio

Severino da Silva, Pelos fimdos mede 40,45 metros e confronta-Se COm Carolina Sanches

Rodrigues, (缶ea remanesce血e) ’’.

IⅤ - Area de 64’10m2 a ser destacada da area maior de 398,00 m2, de propriedade de Izair dos

Santos Teixeira, matriculada sob o nO l O.967 no Oficial de Registro de Im6veis desta Comarca:

“Um Im6vel urbano com a area superficial de (64,10m2) sessenta e quatro me億OS e dez

Centimetros q脚drados’Parte da matricula nO lO.967, COm frente para a R脚Jo肴o Polizel,

dentro do seguinte roteiro, Pela frente mede 6,00 metros em curva e confronta-Se COm a Via

Publica, Pelo lado direito de quem da frente olha para o im6vel mede 25,00 metros e confronta-

Se COm O Izair dos Santos Teixeira (Area A), Pelo lado esquerdo mede 25,00 metros e

COnfronta-Se COm a Run FIoriano Peixoto, Pelos fundos mede 5,78 metros e confronta-Se COm

Izair dos Santos Teixeira,,.

Art. 2O Fica tambem autorizado a desapropnar amlg各Vel ou judicialmente, faixa de area

de terra constante das Matriculas Imobiliむias nO 3.473 e 4.829, Situadas na zona rural deste

Municipio, de propriedade de Maria de Fatima R王beiro Guimar告es, e, Izair dos Santos Teixeira,

respectivanente, destinadas ao alargamento da Rua FIoriano Peixoto, declaradas de utilidade

Pdblica pelo Decreto Municipal nO 3.208 de O8 de outubro de 2014, abaixo relacionadas:

I - Area de 526,28m2 a ser destacada da area maior de O2,01,44 ha, de propriedade de Maria de

Fatima Ribeiro Guimar託s, matriculada sob o nO 3.473 no Oficial de Registro de Im6veis desta

Comarca:

“Um Im6vel rural com a area superficial de (526,28m2) quinhentos e vinte e seis metros e

Vinte e oito cent血etros quadrados’Parte da ma正cula nO 3.473, COm frente para a Rua FIoriano

Peixoto, dentro do seguinte roteiro, Pela frente mede 149,57m e confronta-Se COm a Via

Publica, Pelo lado direito de quem da frente olha para o im6vel mede 7,35 metros e confronta-

Se COm O Ioteamento Interlagos, Pelo lado esquerdo mede 2,77 metros e confronta-Se COm

Ant6nio Severino da Silva, Pelos fundos mede 1 53 ,88 metros e con血onta-Se COm remaneSCente

de Maria de Fatima R王beiro Guimaraes”.

II -Area de 427,22 m2 a ser destacada da area maior de 12,07,65ha de propriedade de Izair dos

Santos Teixeira, matriculada sob o nO 4.829 no Oficial de Registro de Im6veis desta Comarca:

“Um Im6vel rural com a血‘ea SuPerficial de (427,22m2) q血OCentOS e Vinte e sete metros e

Vinte e dois centimetros quadrados, Parte da matricula nO 4.829, COm frente para a Rua FIoriano

Peixoto, dentro do segumte rOteiro, Pela frente mede 180,90 metros e confronta-Se COm a Via
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PublicaつPelo lado direito de quem da frente olha para o im6vel mede 3,22 metros e confronta-

Se COm Izair dos Santos Teixeira,(Lote OI Matricula NO lO.967), Pelo lado esquerdo mede O,55

metros e confronta-Se COm Izair dos Santos Teixeira, Pelos fundos mede 180,80 metros e

confronta-Se COm Izair dos Santos Teixeira”.

Art. 3O - Fica o Executivo MunicIPal autorizado a arcar com todas as despesas

relacionadas ao fomecimento de materiais e mao de obra para a execu車o de muro,

alambrados, CerCas, POrt6es, POrteiras, PrOV短el despesa 」untO a COnCeSSionaria de energia

eletrica, CaSO haia necessidade de remocao de postes, e, Calcanento dos im6veis de que trata a

PreSente lei, guia de saIJetaS, PaVimenta9をO, mterliga9各O de agua e esgoto, desde que haia o

acordo amig各vel e de acordo com a situa9各O atual dos im6veis, bem como, despesas 」untO aO

Ca.rtorio Iocal para atualizapao das respectivas matric山as e averbap6es.

Art. 4O - As despe§aS Oriundas da presente lel, COrrerfo por conta de dotap6es propnas

COnSlgnadas no or9amentO Vlgente, SuPlementadas se necessirio.

Art. 5O - Ficam alterados os anexos do PPA e LDO o programa de trabalho de que se

trata esta lei.

Art. 6O Esta lei entra em vlgOr na data de sua publica確0.

Art. 70 - RevoganトSe aS disposICOeS em COntr打io.

Burita血a, 24 de outubro de 201

Pol盲tica.

97 anos de Funda碑O e 66 anos de EmancIPa碑O

TE IXEIRA

Prefeito Muhicipal

Publicado na Divis着o de Expediente do Govemo do Municipio de Buritama, na data

SuPra, POr afixa辞O em local de costume.
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CARLOS ALBERTO GOULART GUERBACH MARIA CRIS

Procurador Geral do MunicipIO Bfle壷毛
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