
g)releilura 	unioipal 9e Wooct ganaci 	autista 
ESTADO DE SÃO PAULO 

	  CGC (MF) 65.711.954/0001-58  	

Rua Seis n.' 562 — Fones/FAX (017) 691-6124 e 691-6129 — CEP 15.773-000 

LEI NQ 162/97  

De 20 de Agosto de 1997. 

"Dispõe sobre a dilação de imóvel (Lote) para 
fim de construção de prédio, para abrigar Central Telefônica 

dã outras provid6ncias". 

 

NELSON EIGI MATUSHIMA, Prefeito do Município 

de Nova Canaã Paulista, Estado de São Paulo, 

usando das atribuições legais, etc., 

 

FAZ SABER que a Clsmara Municipal de Nova Ca-

nag Paulista, Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona e pro- 

mulgla a seguinte Lei: 

Artigo 12) - Fica o Chefe do Executivo Muni-

cipal autorizado a doará Telecomunicações de São Paulo S.A. - TE 

LESF, um Lote 	localizado no povoado de Socimbra, de propriede- 

de desta Municipalidade, denominado "LOTE NQ 14, DA QUADRA 03", ' 

localizado na Rua Sônia Maria, lado impar, medindo 15,00 (quinze) 

metros na frente e nos fundos, por 35,00 (trinta e cinco) metros 

lnterais, confrontando-se pela frente com a citada rua Sônia Ma-

ria; pelo lado direito de quem do imóvel olha para a rua, control?, 

tendo-se com o Lote n2 13; pelo lado esquerdo com o Lote n2 	15, 
et finalmente nos fundos com o Lote n2  13, todos da mesma Quadra , 

encerrando uma órea total de 525,00 (quinhentos e vinte e cinco) 

metros quadrados, devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal' 

sob n2 01.01.003.0350 e registrado no Cartório de Registro de Imó 

veis e Anexos desta Comarca sob o R.01, Matricula n2  11.611, Li-
vro 02 - Registro Geral. 

Artigo 22) - 0 Imóvel objeto da doação, deve 

rj ser destinado ao uso exclusivo da Telecomunicações de São Pau-

lo S.A. - TELESP, para implantação do Sistema Telefônico, sob pe-

ne de reversão ao Patrimônio Municipal, tendo 01 (um) ano de pra-

zo para a construção do prédio. 

Artigo 32) - As despesas decorrentes com a 
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execuçao desta Lei, correrão á conta das dotações orçamentárias 

pr(Sprias, suplementadas se necessgrio. 

Artigo 4-0-) — Esta Lei entrará em vigor na da 

tu de sua ,_Jublica'çâ'o, revogada; as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Nova Canal Paulista, 

20 de Agosto de 1997. 

 

.1' Prefeito Municipal 

trnLk,  no livro prOprio. Afixada. no lugar de costume. De t=ii 

da a publicaço na imprensa local. 

Cláudia 	a Pereira 

Diretora de dministração 
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