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LEI MUNICIPAL NO 2.253/2020
DE O4 DE NOVEMBRO DE 2020
Disp6e sobre autorizapao ao Poder Executivo Municipal a alienar,
02 (dois) areas de terras, que eSPeCifica, e da outras providencias.

MARCOS VINICIO BILANCIERI, Prefeito Municipal de Boraceia,
Estado de S負o Paulo,康成Saber que a Cama∫a Municipal de Boraceia

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei;

● 。SP。。ifi。。。。窪詩語t露盤葦。d露盤葦嘉s誓終盤
comiss肴o municipal competente, mediante Licita9aO Phblica‥

Lote 3‑ Comercial
Årea:200,00 m2

Cadastro no IPTU nO 1750
Ma証cula:‑ 29.824

Mede 10,00 metros de frente com a Rua O4 (Rua Julio de Souza Melo), 1ado par, distante
22,60 metros do ponto de inicio da concordincia de esquina da Rua O4 lado par, COm a Rua 15
1ado par, mede lO,00 metros nos fundos confrontaI‑do com o Sistema de Lazer II, da frente aos
fundos e quem da via p的lica olha o Iote

mede pelo lado direito 20,00 metros confrontando

com o Lote O2 e pelo lado esquerdo mede 20,00 metros confrontando com o Lote O4,
encerrando a鉦ea de 200,00 metros quadrados.

Lote 4‑Esquina Comercial
Å「ea: 194,62 m2

Cadastro no IPTU nO 175 1
Ma証cula:‑ 29.825

Mede l,60 metros de frente com a Rua O4 (Rua Julio de Souza Melo), lado par, desenvoIve
14,14 metros com arco de circulo com raio de 9,00 metros, COnfrontando com a Rua O4, lado
par, eSquina com a Rua 12, lado impar,10,60 metros nos fundos confrontando com o Sistema de
Lazer Il, da frente aos fundos e quem da via phblica olha o Iote, mede pelo lado direito 20,00

metros confrontando com o Lote O3 e pelo lado esquerdo, mede = ,00 metros confrontando com
a Rua 12 lado impar, enCerrando a drea de 194,62 metros quadrados.
Art. 2O ‑ A presente venda destina‑Se dnica e exclusivamente para empresa
COmerCial, que Ser蚤O eXigido do vencedor da licita9肴O, COm O ramO de atividade do comercio,
que ser各definido no EditaL
Art. 3O ‑ Somente seねpemitida a participap肴o na licita9aO de pessoa juridica

devidamente constituida, Ou POr PeSSOa fisica a constituir ate a assinatura do contrato.
Art. 4O ‑ A partir do inicio das atividades, que dever各ser imediatamente ao t6mino
da obra, O uSO dever各para o fim destlnado e manter, nO minimo Ol (funciona正o) registrado em

Sua emPreSa.
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par縫rafo Unico ‑ Nao podera o comprador vender o im6vel pelo prazo de O2
(dois) anos, POdendo, POr6m, O donat轟o onerar O im6vel para contrair emprestimos ou
financiamentos em institui96es financeiras, mediante autoriza9aO do Poder Executivo・ Para
constru確O Ou Para iniciar as atividades.

Art. 5O ‑ O nao cumprimento das disposi96es constanteS nO artigo 4O・ desta Lei
implicara na reintegra9aO de posse pelo Municipio

independentemente de interpela9aO judicial・

§ lO ‑ As benfeitorias executadas na area de terras incorporarao ao patrim6nio do
Municipio a titulo de indenizap脅o pelos benefroios recebidos, nfro havendo ressarcimentos ao

●

donat餌o・ S垂a que titulo foL
§ 20 ‑ O donatario renuncia a quaisquer outros beneficios legais que possam existir,

quando da assinatura do contrato

SObre possiveis indenizap6es acerca de benfeitorias sobre as

terras doadas, quando da sua devolu辞o.

Art. 6O ‑ Ocon別a, ainda, a reSCis肴o do contrato言gualmente disposto no artigo 5O・

desta lei, quando:

1 ‑ houver a paralisap脅o das atividades sem motivo justificado e devidamente avaliado pelo

setor de obras e servi9OS;
I丁‑ for dada ao im6vel a destina9各O diversa do contrato administrativo.

Art. 7O ‑ Cumpridas todas as condi96es, aP6s O2 (dois) anos do inicio das
atividades, a Prefeitura Municipal de Boraceia dever紺berar o im6vel de quaisquer 6nus・

mediante pedido do donatario

POdendo

neSte mOmentO・ dar ao mesmo a destinap各o que

des♀jar, desde que aprovadas pelos poderes p同licos.

● 。。鵬。S言霊莞葦‡霊号霊s窪ま嵩誓書n詳諾霊
ap6s o cumprimento das clausulas existentes.

