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LEI NO 4.079 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2014.

'一Disp6e sobre Servidao Administrativa, destinada a passagem de rede de galeria de

aguas pluvialS, e da outras providencias”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BUR看TAMA faz saber que a C含mara MunicIPal

aprovou e ele sanciona e promulga a segulnte Lei.

Art. 1O - Fica o Poder Executivo MunicIPal autorizado a instituir言mlggivel ou

judicialmente’Servidfo administrativa sobre a alea declarada de utilidade p皿ica pelo Decreto

3 216 de 27 de outubro de 2014, de propriedade de Marcio Aparecido Marques da Silva,

destinada a passagem de rede de galeria para escoar aguas pluviais do Co亘iunto Habitacional

``ANA ALVES TEIXEIRA’’- Co互iunto Habitacional “Buritama F’’, nO im6vel cしUaS medidas e

COnfronta96es sfo as segumteS.

“Um im6vel otljeto parte da matricula nO. 10 307, COm a drea superficial de =75,00m2 (Um

mil e cento e setenta e cinc? metrO叩uadrados), neSte municipio e comarca de Buritanla,

COmPreendido dentro do segumte rOtelrO. COme9a na divisa do im6vel de Marcilio Nascimento

dos Santos (matricula nO 2.912), e im6vel de Antoninho da Rocha Goulart (matricula nO 7.81 7);

dai segue por uma distancia de 235,00 metros (duzentos e trinta e cinco metros) ate encontrar a

(1agoa do sapo) de propriedade de Marcio Aparecido Marques da Silva, (matricula nO l O.307).
dai vira a direita acompa血ando a referida Lagoa do Sapo por 5,00m (cinco metros), dai deflete

a direita e segue 235,00m (duzentos e trinta e cinco metros), ate enCOntrar a divisa de

PrOPriedade de Marcilio Nascimento dos Santos, em tOda esta extens叙o divide com Marcio

Aparecido Marques da Silva, (matricula nO lO.307), dai vira a dlreta e Segue 5,00m (Cinco

metros) ate encontrar o ponto desta descri亨肴O, COnfrontando-Se COm Marcilio Nascimento dos

Santos’’.

Art. 20 - As despesas decorrentes da presente lei, COrreraO POr COnta de dota亨6es

PrOPrias do or9amentO Vlgente, SuPlementadas se necessdrio.

Art. 3O - Ficam alterados os anexos do PPA e LDO para inclusfb da autoriza辞O tratada

nestalei.

Art・ 40 - Esta Lei entra em vlgOr na data de sua publlCa亨fb

Art. 50 - Revogam-Se aS disposIC6es em contrdrio

Buritama, 12　de novembro
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