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Antrópico – Parcela C (Parte/Campo Úmido Antrópico 3 – Área 
3)(matrícula 61126611266112661126) com o rumo 33°27’17”NE por 34,70 m até outro 
ponto, de onde segue confrontando com o Residencial Terras de São 
Paulo – Área Remanescente – Gleba 1B1 (matrícula 58215582155821558215) por 25,00 
m até outro ponto, de onde segue confrontando com o Campo 
Úmido Antrópico – Parcela A (Parte/Campo Úmido Antrópico 3 – 
Área 3)(matrícula 61124611246112461124) com o rumo 33°27’17”SW por 44,86 m até 
outro ponto e em arco com raio de 100,00 m por 4,04 m até outro 
ponto, de onde segue confrontando com a Área de Preservação 
Permanente – Parcela A (Parte/Área de Preservação Permanente 2 – 
Área 2)(matrícula 61121611216112161121) e em arco com o raio de 100,00 m por 24,38 
m até outro ponto e em arco com o raio de 20,00 m por 10,94 m, de 
onde segue confrontando com o Sistema de Lazer 1 – Parcela A 
(Parte/Sistema de Lazer 1 – Área 1)(matrícula 61337613376133761337) em arco com 
raio de 20,00 m por 10,00 m até outro ponto, em arco com raio de 
24,00 m por 22,49 m até outro ponto e em arco com raio de 20,00 m 
por 15,52 m até o vértice inicial, encerrando a área de 3597,30 m²3597,30 m²3597,30 m²3597,30 m².” 

Parágrafo únicoParágrafo únicoParágrafo únicoParágrafo único. A área de que trata o caput já foi 
compensada conforme Decreto nº 12351, de 22 de maio de 2018, por 
meio do qual a Prefeitura Municipal de Marília recebeu por doação 
pura e simples, sem ônus para o Município, de Terras de São Paulo 
SPE Ltda., a Área medindo 8.620,83m², localizada anexa ao Bairro 
Sérgio Roim, incorporada ao sistema de lazer, destinada a Área de 
Preservação Permanente - APP e ficando vinculada como área 
pública do referido Bairro. 

 
Art. 2ºArt. 2ºArt. 2ºArt. 2º. Fica denominada “AVENIDA POMPEO CEZAR AVENIDA POMPEO CEZAR AVENIDA POMPEO CEZAR AVENIDA POMPEO CEZAR 

ProlongamentoProlongamentoProlongamentoProlongamento” a via pública correspondente à área de que trata o 
caput do artigo 1º desta Lei. 

 
    Art. 3ºArt. 3ºArt. 3ºArt. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Prefeitura Municipal de Marília, 07 de dezembro de 2018. 

 
DANIEL ALONSO 
Prefeito Municipal 

 
CÁSSIO LUIZ PINTO JUNIOR 

Secretário Municipal da Administração 
 

ALYSSON ALEX SOUZA E SILVA 
Responsável pelo Expediente  

da Procuradoria Geral do Município 
 

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA 
Secretário Municipal de Planejamento Urbano 

 
Publicada na Secretaria Municipal da Administração, 07 de 
dezembro de 2018.  
(Aprovada pela Câmara Municipal em 05.12.18 - Projeto de Lei nº 
178/18, de autoria do Prefeito Municipal, com emenda proposta pelo 
autor) 
jcs/tig 

    
LEI NÚMERO  8 3 3 4  DE  07  DE DEZEMBRO DE 2018LEI NÚMERO  8 3 3 4  DE  07  DE DEZEMBRO DE 2018LEI NÚMERO  8 3 3 4  DE  07  DE DEZEMBRO DE 2018LEI NÚMERO  8 3 3 4  DE  07  DE DEZEMBRO DE 2018 

 
NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 13 DA LEI FEDERAL Nº 
13.465/2017 E DO ARTIGO 6º DO DECRETO FEDERAL Nº 
9.310/2018, ESTABELECE QUE A RENDA FAMILIAR PARA 
CLASSIFICAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA NA 
MODALIDADE REURB DE INTERESSE SOCIAL - REURB-S 
(REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA APLICÁVEL AOS NÚCLEOS 
URBANOS INFORMAIS OCUPADOS PREDOMINANTEMENTE POR 
POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA) NÃO PODERÁ SER SUPERIOR AO 
DOBRO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NO PAÍS 

DANIEL ALONSO, Prefeito Municipal de Marília, 
usando de atribuições legais, 
Faz saber que a Câmara Municipal de Marília 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 
Art. 1ºArt. 1ºArt. 1ºArt. 1º. Nos termos do inciso I do art. 13 da Lei Federal nº 

13.465, de 11 de julho de 2017 e do artigo 6º do Decreto Federal nº 
9.310, de 15 de março de 2018, fica estabelecido que a renda familiar 
para classificação de Regularização Fundiária Urbana na 
modalidade Reurb de Interesse Social - Reurb-S (regularização 
fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados 
predominantemente por população de baixa renda) não poderá ser 
superior ao dobro do salário mínimo vigente no País. 

 
    Art. 2ºArt. 2ºArt. 2ºArt. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Prefeitura Municipal de Marília, 07 de dezembro de 2018. 

 
DANIEL ALONSO 
Prefeito Municipal 

 
CÁSSIO LUIZ PINTO JUNIOR 

Secretário Municipal da Administração 
 

ALYSSON ALEX SOUZA E SILVA 
Responsável pelo Expediente  

da Procuradoria Geral do Município 
 

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA 
Secretário Municipal de Planejamento Urbano 

 
Publicada na Secretaria Municipal da Administração, 07 de 
dezembro de 2018.  
(Aprovada pela Câmara Municipal em 05.12.18 - Projeto de Lei nº 
182/18, de autoria do Prefeito Municipal) 
jcs 

    
LEI NÚMERO  8 3 3 5  DE  07  DE DEZEMBRO DE 2018LEI NÚMERO  8 3 3 5  DE  07  DE DEZEMBRO DE 2018LEI NÚMERO  8 3 3 5  DE  07  DE DEZEMBRO DE 2018LEI NÚMERO  8 3 3 5  DE  07  DE DEZEMBRO DE 2018    

 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ALIENAR, MEDIANTE A 
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA 
MODALIDADE CONCORRÊNCIA OU LEILÃO, OS IMÓVEIS QUE 
ESPECIFICA, INTEGRANTES DA CATEGORIA DOS BENS 
DOMINIAIS, SENDO OS RECURSOS DESTINADOS AO INSTITUTO 
DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA - IPREMM E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 
DANIEL ALONSO, Prefeito Municipal de Marília, 
usando de atribuições legais, 
Faz saber que a Câmara Municipal de Marília 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

    
Art. 1ºArt. 1ºArt. 1ºArt. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

alienar os imóveis relacionados no Anexo Único desta Lei, 
integrantes da categoria dos bens dominiais do Município, mediante 
a realização de procedimento licitatório. 

 
§ 1º§ 1º§ 1º§ 1º. As alienações serão efetivadas de acordo com a Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo admitidas como 
apropriadas ao objeto da presente Lei as modalidades Concorrência 
ou Leilão, a ser definida em razão da origem das aquisições. 
 

§ 2º§ 2º§ 2º§ 2º. Para a aplicação da presente Lei, o Executivo utilizará 
os Laudos emitidos pela empresa Mata Rara Assessoria e 
Planejamento Agropecuário Eireli - ME para atribuição dos valores 
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mínimos iniciais, bem como as matrículas, os memoriais descritivos 
e os mapas de localização dos bens imóveis. 
 

Art. 2ºArt. 2ºArt. 2ºArt. 2º. Poderão habilitar-se à aquisição dos bens imóveis 
objeto de alienação, pessoas físicas ou jurídicas, observadas as 
disposições contidas na legislação federal. 
 

Art. 3ºArt. 3ºArt. 3ºArt. 3º. Os imóveis objeto da primeira proposição de 
alienação deverão ter seus pagamentos procedidos mediante 
entrada de 50% (cinquenta por cento) do valor arrematado e o saldo 
remanescente poderá ser liquidado em até 24 (vinte e quatro) 
parcelas mensais, com atualização monetária mensal, aplicando-se 
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC. 
 

Art. 4ºArt. 4ºArt. 4ºArt. 4º. Para ampliar o potencial de êxito no interesse 
público quanto à alienação dos imóveis, depois de ocorridos pelo 
menos dois certames licitatórios, sem sucesso na alienação, poderá o 
Município subdividir os lotes não alienados, de acordo com as 
dimensões admitidas na legislação municipal de uso e parcelamento 
do solo, resultando em lotes menores. 
 

Art. 5ºArt. 5ºArt. 5ºArt. 5º. Deverá o Poder Executivo Municipal publicar os 
editais de licitação para alienação dos bens imóveis objeto desta Lei 
no Diário Oficial do Município de Marília, promovendo ampla 
divulgação dos procedimentos nos demais meios de comunicação. 
 

Art. 6ºArt. 6ºArt. 6ºArt. 6º. Os recursos provenientes da alienação dos bens 
imóveis mencionados nesta Lei deverão ser depositados em conta 
bancária específica do Tesouro Municipal e após realizadas as 
providências contábeis necessárias, deverão ser imediatamente 
transferidos em sua totalidade ao Instituto de Previdência do 
Município de Marília – IPREMM e serão utilizados exclusivamente 
para as seguintes finalidades: 
 

I I I I ---- pagamento de aportes financeiros; 
II II II II ---- amortização da dívida parcelada de responsabilidade da 

Prefeitura Municipal de Marília. 
    
Parágrafo úParágrafo úParágrafo úParágrafo úniconiconiconico. Os recursos provenientes das alienações 

somente poderão ser utilizados para amortização da dívida indicada 
no inciso II, após a comprovação de reserva financeira para 
pagamento de aportes projetada para o exercício seguinte, 
utilizando-se o mês de dezembro como data-base para a 
mencionada apuração. 
 

Art. 7ºArt. 7ºArt. 7ºArt. 7º. Fica sob a responsabilidade do Instituto de 
Previdência do Município de Marília – IPREMM adotar as medidas 
de gerenciamento dos recursos advindos das alienações, promover a 
apuração mensal dos aportes, bem como elaborar a projeção dos 
valores de aportes referentes ao exercício seguinte na forma descrita 
no parágrafo único do art. 6.º desta Lei. 
 

Art. 8ºArt. 8ºArt. 8ºArt. 8º. Na efetivação dos procedimentos descritos nesta 
Lei, identificada a persistência de imóvel de baixo ou inexpressivo 
potencial de alienação, este poderá ser objeto de redefinição de 
destinação a partir da sua localização, características, confrontações 
e outros aspectos urbanísticos fundamentando a adoção de outras 
alternativas de aproveitamento dessas áreas. 
 

Art. 9ºArt. 9ºArt. 9ºArt. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de Marília, 07 de dezembro de 2018. 
 

DANIEL ALONSO 
Prefeito Municipal 

 

CÁSSIO LUIZ PINTO JUNIOR 
Secretário Municipal da Administração 

 
ALYSSON ALEX SOUZA E SILVA 

Responsável pelo Expediente  
da Procuradoria Geral do Município 

 
LEVI GOMES DE OLIVEIRA 

Secretário Municipal da Fazenda 
 

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA 
Secretário Municipal de Planejamento Urbano 

 
Publicada na Secretaria Municipal da Administração, 07 de 
dezembro de 2018.  
(Aprovada pela Câmara Municipal em 05.12.18 - Projeto de Lei nº 
186/18, de autoria do Prefeito Municipal) 
mrs/jcs/tig 

    
ANEXO ÚNICOANEXO ÚNICOANEXO ÚNICOANEXO ÚNICO    

    
I I I I ---- MATRÍCULA N.º 60.017MATRÍCULA N.º 60.017MATRÍCULA N.º 60.017MATRÍCULA N.º 60.017 - 1.º Oficial de Registro de Imóveis e 

Anexos de Marília/SP: 
 

Imóvel:Imóvel:Imóvel:Imóvel: “ÁREA DOMINIALÁREA DOMINIALÁREA DOMINIALÁREA DOMINIAL, compreendendo o lote n° 02, da quadra 
“P”, do Loteamento Villa Flora Aquárius, nesta cidade, medindo 
163,16 metros de frente para a Avenida 01, por 38,74 metros 
quadrados da frente aos fundos; encerrando uma área de 6.320,81 
metros quadrados; confrontando de um lado com terras de Gerhard 
Heinrich Spiller; de outro lado com a Área Institucional 02; nos 
fundos confronta com a Viela Sanitária 01, com a Rua 11 e com o 
lote n° 22 da quadra “M”.” 
    
AVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃO: Valor inicial de R$ 2.438.290,47 (Dois milhões 
quatrocentos e trinta e oito mil duzentos e noventa reais e quarenta 
e sete centavos) – Protocolo n.º 26.800/2018. 
    
    
II II II II ---- MATRÍCULA N.º 62.709MATRÍCULA N.º 62.709MATRÍCULA N.º 62.709MATRÍCULA N.º 62.709 - 1.º Oficial de Registro de Imóveis e 

Anexos de Marília/SP: 
 

ImóvelImóvelImóvelImóvel: “ÁREA DOMINIAL: “ÁREA DOMINIAL: “ÁREA DOMINIAL: “ÁREA DOMINIAL, compreendendo o lote nº 01, da quadra I, 
do Loteamento “Recanto das Esmeraldas”, nesta cidade, com a área 
de 5.349,11 metros quadrados, dentro do seguinte roteiro, metragens 
e confrontações: “Tem início no marco 07 localizado na divisa com a 
Estância e Haras TC e segue confrontando com a citada propriedade 
numa distância  de 40,26 metros até um  ponto localizado na divisa 
com a área destinada  a E.E.E.; deste ponto deflete à  direita e segue 
confrontando com a citada área numa distância de 24,36 metros  até 
outro ponto; deste ponto deflete à esquerda e segue ainda 
confrontando com  a citada área numa distância de 23,88 metros em 
curva, com raio de 80,92 metros até  um ponto; deste ponto segue 
confrontando com a Rua 13 na distância de 50, 43 metros e mais 9,00 
metros ambos em curva, com raio de 80,92 metros até outro ponto, 
deste ponto segue mais 42,32 metros em linha reta, ainda  
confrontando com a rua 13; deste ponto deflete à direita e segue em 
curva na distância de 14,13 metros, com raio de 9,00 metros, fazendo 
esquina com a Rua 09 até outro ponto; deste ponto segue em linha 
reta na distância de 3,80 metros confrontando com a Rua 09, até um 
ponto; deste ponto segue na distância de 5,09 metros, mais 15,90 
metros, ambos em curva com raio de 9,00 metros confrontando com 
a citada Rua 09 até outro ponto; deste ponto deflete à direita e  
segue numa distância de 54,63 metros confrontando com  a Área 
Verde 02-APP até outro ponto; deste ponto segue numa distância de 
77,43 metros, em curva com raio de 50,00 metros até outro ponto 
localizado na divisa com a Estância  e Haras TC; deste ponto deflete 
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à direita  e segue confrontando com a citada  propriedade na 
distância de 42,96 metros até o ponto inicial do presente roteiro”, 
localizado do lado par da numeração.” 
    
AVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃO: Valor inicial de R$ 1.810.766,52 (Hum milhão 
oitocentos e dez mil setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e 
dois centavos) – Protocolo n.º 26.800/2018. 
    

III III III III ---- MATRÍCULA N.º 61.984MATRÍCULA N.º 61.984MATRÍCULA N.º 61.984MATRÍCULA N.º 61.984 - 1.º Oficial de Registro de Imóveis e 
Anexos de Marília/SP: 

 
Imóvel:Imóvel:Imóvel:Imóvel: “ÁREA DOMINIALÁREA DOMINIALÁREA DOMINIALÁREA DOMINIAL, do Loteamento “Marrocos Residenciais”, 
nesta cidade, medindo 52,80 metros de frente para a Rua Amador 
Bueno; por uma face lateral e da frente aos fundos mede 68,46 
metros, confrontando com a Área Institucional 01; por outra face 
lateral e também da frente aos fundos mede 90,46 metros, 
confrontando com o lote n.º 02, da quadra “A”, finalmente na face 
dos fundos mede 45,54 metros, confrontando com o lote 01, da 
quadra “A”; encerrando uma área de 3.594,91 metros quadrados; 
distante 33,17 metros do início da curvatura da esquina da Avenida 
Dr. Hercules Galletti – Prolongamento, lado par da numeração”. 
    
AVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃO: Valor inicial de R$ 1.266.432,26 (Hum milhão duzentos 
e sessenta e seis mil quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e seis 
centavos) – Protocolo n.º 26.800/2018. 
 

IV IV IV IV ---- MATRÍCULA N.º 3.320MATRÍCULA N.º 3.320MATRÍCULA N.º 3.320MATRÍCULA N.º 3.320 - 1.º Oficial de Registro de Imóveis e 
Anexos de Marília/SP: 
 

Imóvel:Imóvel:Imóvel:Imóvel: “O lote de terreno sob o número vinte (20), digo, número 
dezenove (19), da quadra hum (1), do bairro Jardim Floresta, nesta 
cidade, medindo dez (10) metros de frente para a Rua Gaspar de 
Lemos, por vinte e cinco (25) metros de frente aos fundos, ou sejam, 
250 m2, confrontando de um lado com o lote número dezoito (18); de 
outro lado com o lote vinte (20) e nos fundos, com o lote número 
nove (9); terreno esse distante 49 metros da Rua Ribeirão Preto”. 
    
AVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃO: Valor inicial de R$ 100.189,26 (Cem mil cento e oitenta 
e nove reais e vinte e seis centavos) – Protocolo n.º 26.800/2018. 
 
V V V V ---- MATRÍCULA N.º 3.318MATRÍCULA N.º 3.318MATRÍCULA N.º 3.318MATRÍCULA N.º 3.318 - 1.º Oficial de Registro de Imóveis e 

Anexos de Marília/SP: 
 

Imóvel:Imóvel:Imóvel:Imóvel: “O lote de terreno sob o número dezessete (17), da quadra 
número hum (1), do bairro Jardim Floresta, nesta cidade, medindo 
dez (10) metros de frente para a Rua Gaspar de Lemos, por vinte e 
cinco (25) metros de frente aos fundos, área de 250 m2; confrontando 
de um lado com o lote n° dezoito (18); de outro lado com os lotes n°s. 
14, 15 e 16 e nos fundos com o lote n° 11; terreno esse distante 29 
metros da esquina da Rua Ribeirão Preto”. 
    
AVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃO: Valor inicial de R$ 101.322,18 (Cento e um mil 
trezentos e vinte e dois reais e dezoito centavos) – Protocolo n.º 
26.800/2018. 
 

VI VI VI VI ---- MATRÍCULA N.º 3.308MATRÍCULA N.º 3.308MATRÍCULA N.º 3.308MATRÍCULA N.º 3.308 - 1.º Oficial de Registro de Imóveis e 
Anexos de Marília/SP: 
 

Imóvel:Imóvel:Imóvel:Imóvel: “O lote de terreno sob o número sete (7), da quadra número 
hum (1), do Loteamento denominado Jardim Floresta, nesta cidade, 
medindo dez (10) metros de frente para a Rua José Clemente 
Pereira, por 25 (vinte e cinco) metros de frente aos fundos, ou sejam, 
250 m2; confrontando de um lado com o lote n° seis (6); de outro 
lado, com o lote n° 8 e nos fundos com o lote n° 21; terreno esse 
distante 64,80metros da esquina da Rua 31 de março”. 
    

AVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃO: Valor inicial de R$ 92.017,50 (Noventa e dois mil 
dezessete reais e cinquenta centavos) – Protocolo n.º 26.800/2018. 
 

VII VII VII VII ---- MATRÍCULA N.º 3.333MATRÍCULA N.º 3.333MATRÍCULA N.º 3.333MATRÍCULA N.º 3.333 - 1.º Oficial de Registro de Imóveis e 
Anexos de Marília/SP: 
 

Imóvel:Imóvel:Imóvel:Imóvel: “O lote de terreno sob o número cinco (5), da quadra número 
dois (2), do bairro Jardim Floresta, nesta cidade, medindo dez (10) 
metros de frente para a Rua Gaspar de Lemos, por vinte e cinco (25) 
metros de frente aos fundos, ou sejam, 250 m2; confrontando de um 
lado com o lote n° 4; de outro lado, com o lote n° 6; nos fundos com o 
lote n° 22; terreno esse distante 44,30metros da Rua 31 de março”. 
    
AVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃO: Valor inicial de R$ 92.017,50 (Noventa e dois mil 
dezessete reais e cinquenta centavos) – Protocolo n.º 26.800/2018. 
 

VIII VIII VIII VIII ---- MATRÍCULA N.º 3.332MATRÍCULA N.º 3.332MATRÍCULA N.º 3.332MATRÍCULA N.º 3.332 - 1.º Oficial de Registro de Imóveis e 
Anexos de Marília/SP: 

 
Imóvel:Imóvel:Imóvel:Imóvel: “O lote de terreno sob o número quatro (4), da quadra 
número dois (2), do Loteamento denominado bairro Jardim Floresta, 
nesta cidade, medindo dez (10) metros de frente para a Rua Gaspar 
de Lemos, por vinte e cinco (25) metros de frente aos fundos, ou 
sejam, 250 m2; confrontando de um lado com o lote n° 3; de outro 
lado, com o lote n° 5; e, nos fundos com o lote n° 23; terreno esse 
distante 34,30metros da Rua 31 de março”. 
    
AVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃO: Valor inicial de R$ 91.190,00 (Noventa e um mil cento e 
noventa reais) – Protocolo n.º 26.800/2018. 
 

IX IX IX IX ---- MATRÍCULA N.º 3.331MATRÍCULA N.º 3.331MATRÍCULA N.º 3.331MATRÍCULA N.º 3.331 - 1.º Oficial de Registro de Imóveis e 
Anexos de Marília/SP: 
 

Imóvel:Imóvel:Imóvel:Imóvel: “O lote de terreno sob o número três (3), da quadra número 
dois (2), do bairro Jardim Floresta, nesta cidade, medindo dez (10) 
metros de frente para a Rua Gaspar de Lemos, por vinte e cinco (25) 
metros de frente aos fundos, ou sejam, 250 m2; confrontando de um 
lado com o lote n° 2; de outro lado, com o lote n° 4; e, nos fundos com 
o lote n° 24; terreno esse distante 24,30metros da Rua 31 de março”. 
    
AVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃO: Valor inicial de R$ 91.190,00 (Noventa e um mil cento e 
noventa reais) – Protocolo n.º 26.800/2018. 
 
X X X X ---- MATRÍCULA N.º 3.330MATRÍCULA N.º 3.330MATRÍCULA N.º 3.330MATRÍCULA N.º 3.330 - 1.º Oficial de Registro de Imóveis e 

Anexos de Marília/SP: 
 

Imóvel:Imóvel:Imóvel:Imóvel: “O lote de terreno sob o número dois (2), da quadra número 
dois (2), do Loteamento denominado bairro Jardim Floresta, nesta 
cidade, medindo dez (10) metros de frente para a Rua Gaspar de 
Lemos, por vinte e cinco (25) metros de frente aos fundos, ou sejam, 
250 m2; confrontando de um lado com o lote n° 3; de outro lado, com 
o lote n° 1; e, nos fundos com o lote n° 25; terreno esse distante 
14,30mts da Rua 31 de março”. 
    
AVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃO: Valor inicial de R$ 92.017,50 (Noventa e dois mil 
dezessete reais e cinquenta centavos) – Protocolo n.º 26.800/2018. 
 

LEI NÚMERO  8 3 3 6  DE  07  DE DEZEMBRO DE 2018LEI NÚMERO  8 3 3 6  DE  07  DE DEZEMBRO DE 2018LEI NÚMERO  8 3 3 6  DE  07  DE DEZEMBRO DE 2018LEI NÚMERO  8 3 3 6  DE  07  DE DEZEMBRO DE 2018    
 

DESAFETA DE “SISTEMA DE LAZER” E PASSA PARA A AFETAÇÃO 
DE “ARRUAMENTO” A ÁREA “A” DESTACADO, PARTE DO LOTE 04 
– SISTEMA DE LAZER DA QUADRA 03 DO LOTEAMENTO SÍTIOS 
DE RECREIO VALE DO SOL. DENOMINA A REFERIDA VIA 
PÚBLICA COMO “RUA REINALDO DA SILVA PROLONGAMENTO”. 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 


