paço Municipal "Pret•tto Joao 050rlo Zorzett/"

LEI COM PI,EMENTAR NO059/2011
"Dispõesobre a alienação, por doçâo à Fazenda

do Estado de São Paulo, de imóvel urbano
destinado ti instalação de Unidade da Polícia
Militar"
MARCELO DE SOUZA SILVA, Prefeito
Municipal dê Taciba, Estado dc São Paulo, no

uso de suas atribuições legais, FAZ SABER
que a Câmara Municipal APROVOU e ele
SANCIONA e PROMULGA SEGUINTE
Lei:•

Fazenda
perfazem

Art. 10 Fica a Prefeitura Municipalautorizadw alienar or,doação, à
Estado de São Paulo, 02 (dois) terrenos urbanos senl b nfeitorias, que
área de, 642,59 (seiséentos e quarenta e dois, finqüenta e/ nove metros

do Cqrtório de Registro de ImóOeis da Comarca
quadrados), objeto da Matrícula no 4.78>7'

02 guadra "H" do
-eseguintesmedidas e

dF Regente Feijó, deste,
Jardim Nossa Senhora
confrontações:

Silva,.onáe mede 2,00
tevdividqxconva•ruasAntonio
LOTE 01: "Pe a
(dois) metros,sendo lote de esquina, possu uma curva de concordânciceom a rua
Manoel Hipólito, 'pelo lado esquerdo de quem olha para o imóvel da rua Antonio Silva,

divide com o lote -02, onde mede 30,00 (trinta) metros, e do lado direito, com a rua
Manoel Hipólito, onde mede 21,00 (vinte e um) metros, e no fundo divide com a área de
lazer, pertencente à Prefeitura Municipal de -Taciba, onde mede 11,00 (onze) metros,
e nove) metros quadrados".
perfazendo uma área de 312,59 (trezentos e doze, cinqüenta

LOTE 02: "Pela frente divide com a rua AntonioSilva, onde mede 11,00

via pública, confronta 30,00
(onze) metros, do lado esquerdo, de quem olha da referida

Municipalde Taciba, e do lado
(trinta)metros com o lote 03, pertencenteà Prefeitura
divide com a
direito, também confronta 30,00 (trinta) metros com o

lote 01, e no fundo

11,00 (onze) metros, perfazendo uma
ea de lazer da Prefeitura Municipal de Taciba, em

área de 330,00 (trezentos e trinta metros quadrados)"

E-mail - secretaria.pmtaciba@uol.com.br

PREFEITURA
MUNICIPALDE TACIBA
Paço Municipal "Prefeito João Osório Zorzetti"
Art. 20 - A doação dos imóveis descritos no artigo anterior tem por

lalidade a construção de prédio destinado a abrigar a Unidade da Polícia Militar nesta
iade, sendo vedada sua utilização para outra finalidade.

Art. 30 - As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de
'tação orçamentária própria, suplementadas se necessário.
Art. 40 - Esta Lei entra g em Vlgor-liqdata desua publicação.
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Art. 50 - Fica revogada a Lei Complement Municipal no 051/2009,de
dezembro de 2009, em todos
2011.
Municipal "Prefeito João Osório Zorzetti", f6 de mar 0 de

MARC LO DE s U

SIL A

refeito Municipal

supra
egistra o e_publicadomes a Secretariama•data

FERNANDES
ELIANE H NORATO FERROe Finanças
Secretária de Administração

E-mail - secretaria.

taciba uol.com.br

MUNICIPAL DE TACIBA
PREFEITURA
Paço Municipal "Prefeito João Osório Zorzetti"
IOD

PresidentePrudente,

0 IMPARCIAL

PREFEITURA MUNICIPALDE TACtBA
COMPLEMENTAR

Ne 059/2011

sobre a aliena#o,
à Fazenda do Estado de Sho Paub, de irnOvelurbanodestià instalação de Undade da Polícia Militar
MARCELO DE SOUZA SILVA, PrefeitoMunicide Taciba. Estado de sao Paulo. no
de suas
atribu*s
FAZ SABER que a Câmara MuniCipal APROVOU e ele SANCIONA e PROMULGA A

SEGUINTE Lei:

Art. |0 - Fica a Prefeitura Municipal autorizada a

alienar,
à Fazenda do Estado de
Paulo. 02 (d0iS) terrenos urbanossem tpnfeitorias.
qtE
a area de 642.59 (seiscentos e quarenta e dois, cinquenta e nove metros quadrados),
da Matrículane4.787 do Cartóriode Registro
de Imóveis da Comarca de Regente Feijó. deste
Estado, identificados como lotes OI e 02 da Quadra

"H" do JarPim Ncssa
dade. com as

Aparecida. nesta cimedidas e

LOTE 01 : "Pela trente divide

a rua Antonio

Silva, onde mede 2m (d01S)metros, sendo lote de
esquina,
uma curva de
com a

rua

Hi#lito, ç»lo ladoesquerdode quem

olha para o imovel da rua Antonio Silva. divide com
e do lado
o lote 02. onde mede
(trinta)
direito,
a rua Mar— Hipólito, onde mede 21,00

(vinte e um) metros. e no tundodivide com a área
de lazer,
à PrefeituraMunc$nl de
uma
onde mede
(onze) metros,
área 312.59
e doze, cinqimta e nove)
metros quadrados'
LOTE 02: -Pela frente divide com a rua Antonio
Silva, onde mede 11M) (onze) metros.do lado esquerdo, de quem olha da refenda via pública, cono lote
(trinta)metros
frmta

de Taciba,e do lado

cente à Prefeitura

com
confronta30.W (trinta)
direito,
o lote OI, e no fundo divide com a área de lazer da
(onze)
Preteltura Munctpal de Taciba. em
(trezentos e
uma área de
rnetros,
tmta metros
Art. 2' • A doação dos imóveis descritos no
firulidac% a construç50 de
atSWior wn
prédio destinado a abrigar a Unidade da Polícia Militar nesta ddade. sendo vedada sua utilizaçãopara
outra finalidade.
a execuçào desta Lei
Art. 30 - As

orpmentáriapropna,

oe

correrao

suplementadas se
Art. 40 - Esta Lei entrerá em vigor na data de
sua

Art. 50 • Fica rev.ada a Lei Complementar
n'

em

de 21 de dezembrode

seus termos.
"Preteito
Pap Municipal

16 de mam de 2011.
MARCELO DE SOUZA
Prefeito Municipal

e public"o nuta

Zorzetti",

na

data supra
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