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LEI Ng 006-93
Autoriza o Executivo Liunicipal adquirir imgveis urbano e dá outras providencias.
WRIOSAPA=CIDO ::ARTINES ALVES, Prefeito do
Municipio de Nova Canaã raulista, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, usando de atribuições legais que lhe são com
feridas,
Faz saber que a Câmara Municipal de

Nova

Canaã Paulista, Estado de São 2aulo, por seus legítimos reoresentantes, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Artigo 1Q - Fica o Executivo Lhmicipal, autpL
rizado adauirir de forma amigável, imOveis urbano, que constam pez
tencerem ao 2enhor Antonio nato dos'untos e sua mulher, assim descritos:
N2 01 - Quadra P, situado ;, rua 02, medindo 15:00
((:
,, o) metros de frente e fundos, por 33,00 (trinta e três) mts
laterais, perfazendo uma área total de 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco) metros quadrados, dentro das seguintes confrontações
15:00 mts de frente para a rua 02; por 33,00 mts laterais, confronm.
tanc,0 de um lado com olgte n2 02, por outro com a rua 09, com
a
qual faz esquina, nos fundos, na extensão de 15,00 mts, confronta-se co o lote 10, todos da mesma quadra; ,OTE N2 02 - Quadra P,
situado rua 02, medindo 12,00 mts de frente e fundos, por 33,00
mts laterais, encerrando uma área total de 396,00 m2, dentro das
seguintes confrontações: 12,00 mts de frente para a rua 02,

-Dor

35,00 mts laterais, confrontando de um lado com o lote 01, de outro com o lote 03, e pelos fundos, na extensão de 12,00 mts, confronta-se com o lote n2 10, todos da mesma quadra; LOTE N2 03 - dR
Quadra P, situado à rua 02, medindo 12,00 luta de frente e fundos,
por 33,00 unta laterais, encerrando uma área de 396,00 mts quadrados
dentro das seguintes confmontacEies: 12,00 mts de frente para a rua
02; por 33,00 mts laterais, confrontando de um lado com o lote 02,
de outro lado com o lote n2 04, nos fundos na extensão de 12,00 mts

Prejeilura

unicipal de 1'1~ Cancã j:)aulisla
C G C ( F) 65 711954/0001-58

(LOTE N2 04 - eudra P, medindo 12,00 mts de frente e fundos, por\
33,00 mts laterais, situado à rua 02, dentro das seguintes confron
taç5es: 12,00 mts de frente e fundos, confrontando pela frente co
a rua 02; por 33,00 mts laterais, confrontando de um lado com o
lote 05, de outro lado com o lote 03, nos fundos, com o lote 10,
todos da mesma quadra; e, LOTE 112 10 - auadra P, situado a rua 09
:lodindo 12,00 nts de frente e fundos, por 51,00 :ts laterais, encerrando uma rea de 612,00 m2, dentro das seguintes confrontações
12,00 mts de frente para a rua 09; por 5100 mte laterais, confron
de outro com os lotes 1, 2,
tendo de um
com o lote n2 12,
3 e 4 e nos fundos na extensão de 12,00 mts, confronta com o lote
nC 09, todos da mesma (madre,
LunkmfQ nico, - A area a ser adquirida,
totaliza 2.691,00 metros quadrados, destina-se a Construção e Ina
talção das derend'ànóias do AlLioxarifado do Município, sendo avaliada prgviamente pela comissão designada em Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros).
Artigo 22 - As despesas decorrentes com. a
execução desta Lei, serão atendidas, no corrente exercício,
com
os recursos das dotações consignadas no orçamento vigente.
Artigo 32 - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
Artigo 42 - Revogem-se as disposições

em

contrário.
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