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DECRSTO Nº1.280 DE 17 DE JUNHO DE 1994

"Desapropria imóveis e da outras providê.!!
eias".

EDJALMA DE LIMA V.4.LAt Prefeito Ilunicipal

da Estância Hidromineral de Águas da Prata, Estado de são Paulo, ne
uso de suas atribuições legaie que lhe são conferidas por lei, e oou
fundamento no artº 52 - inciso XXIV da Constituição Federal, no De
ereto Lei Federal n23.365/41, combinado com o artQ 2º -inciso V da

•• Lei Federal n24.132 e Lei Orgânica do munic{pio,Lei Munc.l.222/94,
D E C R E T A:

Arti~Q 12 - Fica desapropriada por via ami
gável duas áreas de terras localizadas na Fazenda Pedreira, zona ur-
bana do munic{pio, uma com 29.712,88 m2 e outra com 2.000,00 ~2, De-
cretadas de interesse eocial peloa Decretos n2s 1.278/94 e 1.279/94,
pela importância de ~$52.623.616,00 (cinquenta e dois milhões seis
centos e vinte e três mil seiscentos e dezesseis cruzeiros reais),
representado por outro bem imóvel de propriedade do município, ou 9!
ja uma gleba de terras com 11.168,00 m2, devidamente avaliada pela /
Comissão formada pela Fartaria n£1.319/94, todas dentro do perímetroIt urbano do município, com as seguintes descrições:Tem princípio no /
ponto zero (O), situado na divisa com a Praça localizada na projeta-
da Avenida Dois (02), do projetado Jardim da Fonte; daí segue divl/
sando com a referida projetada Praça com o rumo de 86225t ME, medini
do 56,10 metros, até o ponto 01 (um); a1 faz canto def1etindo a eR /
querda e segue divisando com a área permutada com a Frefeitura (Muni
cípio) de Águas da Prata, com o rumo de 02º52INW, medindo 20,00 me
tros, até o ponto dois (2), aí faz canto defletindo a direita e se /
gue divisando coe a mesma área permutada com o rumo de 86Q18º NE, me
dindo 170,35 metros, até o ponto três (3); aí faz canto divisando /
com área permutada e a área de lazer do projetado Jardim da Fonte, a
direita com o rumo de 21~43tSW, medindo 277,00 metros, at~ o ponto I
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quatro (04); da! faz canto defletíndo a direita e segue divisando co
área permutada e propriedade da Frefei tura Municipal (Munic!pio) de

leuas da Prats, com o rumo de 28º45'NW, medindo 183,68 metros, .at<fo
ponto 05; a! faz canto com a referida área da Prefeitura 1funicipal /
(tfunic{pio) de 19uas da Prata, com o rumo de 36"25' SW, medindo 5,00
metros, até o ponto 6 (seis); ai faz canto com área institucional do
projetado Jardim da Fonte, oom o rumo de 85"43' SW, medindo 33,49 me
tros, at<f o ponto sete (O?)? aí faz canto defletindo a direita divi-
sando com a Projetada Avenida DOiS, do projetado Jardim da Fonte com
o rumo de 00"56'NE, medindo 24,51 metros, at<f o ponto 08; aI, seguiE
do pela referida Avenida com o rumo de 03Q54'NE, medindo 44,10 metro:
até o ponto zero onde principiou e termina esta descrição encerrando
uma área de 29.712,88 m2; Tem princípio no ponto zero (O), conforme
planta, situado na divisa com o Município de Águas da Prata e propri
edade de Paulo Oswaldo de Barros Bandeira, deste com rumo de 66234'/
NE, medindo 32,69 ~etros vai ao ponto 01, divisando com Paulo Oswal-
do de Barros Bandei.ra, dai defIete à esquerda e segue rumo de 86º18'
SW, medindo 72,92 metros vai ao ponto 02 divisando com Paulo Oswaldo
de Barros Bandeira, dai defIete a esquerda e segue divisando com o /
Município de 19uas da Prata e rumo de 02252'SE, medindo 30,00 metros
vai ao ponto 03; dai defIete à esquerda novamente e divisando com Mu
nicípio de 19uas da Prata, rumo de 86218' NE, medindo 62,42 metros,/
vai ao ponto zero (O), onde iniciou e termina esta descrição, encer-
rando uma área de 2.000,00 m2.

Artigo 22 - Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dispo.ições em contrário.

Prefeitura 1funicipal da Estância Hidromine-
ral de Aguas da Prata, aos dezes ete dias do mês de junho de mil no
centos e noventa e quatro.

Resp/EXPI Secretaria


	00000001
	00000002

