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"RAINHA DAS ÁGUAS"

LEI N275l DE 25 DE OUTUllRO DE 1983.-

"Autoriza o Chefe do Executivo a efetuar pe£
muta de bens imóveis."

EDJAL1lA DE LI1lA VALA, Prefeito Municipal da
Estância de Águas da Prata, Estado de são Paulo etc., no uso de
suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estânci
de Águas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte

L E I:
Artigo 12 - Fica o Chefe do Poder Executivo

~unicipal autorizado a permutar o imóvel de propriedade do Munic!
pio, situado nesta cidade, com frente para a rua Antonio Dias de
Carvalho, antiga rua XXI, no Jardim Comendador Antonio Annunziato,
medindo ~uarenta (40,00) metros de frente para a referida rua à

distante quarenta e cinco (45,00) metros, da esquina da rua Rosal
vo de Andrade Dias; nos fundos, confrontando com a Praça de Espor
tes, mede ~uarenta (40,00) metrcs; do lado direitc, de ~uem da
rua olha, formando um ângulo de noventa (902) graus, com o alinha
mento do meio fio, confrontando com propriedade de quem de direi-
to, mede quarenta e dois metros e setenta e cinco centímetros
(42,75) e do lado ee~uerdo, de ~uem da rua olha, formando um â~
lo de noventa (902) graus, com o alinhamento do meio fio, confron
tando com propriedade do ~funicípio, mede quarenta e dois metros e
setenta e cinco centímetros (42,75), com a área de mil setecentos
e dez metros quadrados (1.710m2) , com o imóvel de propriedade da
Imobiliária Brasil - são Paulo Ltda., e Féliz Annunziato, situado
nesta cidade com frente para a rua Antonio Dias de Carvalho, anti
ga rua XXI, no mesmo Jardim medindo trinta (30) metros de frente
para a mencionada via pública e igual medida nos fundos, onde con
fronta com o Município de 19uas da Frata. Dos lados mede cinquen-
ta e sete (57) metros, confrontando do lado direito com o Municí-
pio e do lado esquerdo com o Município, com a área total de ~7l0m •
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Artigo 22 - As despesas decorrentes da pre--sente lei correrao por conta da verba-: Executivo - Procuradoria
Jurídica 3000 Despesas Correntes, 3100 Despesas de Custeio, 3132
OUtros Serviços e Bncargos.

Artigo )2 - Esta Lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de 19uas
cinco dias do mês de outubroPrata, aos vinte e

to e oitenta e três ••
Prefeito Municipal
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VALENTINA NADIR\jCMES

Secretária
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