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LEI Nº 1337 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016.
“Altera a Lei nº 1293 de 28 de dezembro de 2015 na forma que
especifica.”
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus
representantes legais, APROVOU e o Prefeito Municipal SANCIONA a
seguinte Lei:
Art.1º. O art. 1º e art. 2º da Lei Municipal nº 1293 de 28 de dezembro de
2015 passam a vigorar com as seguintes redações:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
desafetar do domínio público e permutar os seguintes imóveis
registrados nas matrícula nº 38.153 do livro 02 e matrícula nº 39.261 do
livro 02 no CRI Local de propriedade do Município de Monte Carmelo
com o Sr. Roberto Veloso de Matos.
Art. 2º - Os imóveis de propriedade do Município de Monte
Carmelo a serem permutados compreendem: parte de um lote de
terreno de número 02, da quadra H, de forma irregular, com 1.727,00
m², com os seguintes limites e confrontações: “A frente confronta-se
com a Avenida Pizolato, numa extensão de 21,44 metros, e o ângulo
interno entre a frente e a lateral esquerda é de 90°34'00”, a lateral
esquerda confronta-se com o lote 01, numa extensão de 69,46 metros.
O fundo confronta-se com a Rua Abadia dos Dourados numa extensão
de 30,78 metros, e o ângulo interno entre a lateral esquerda e os fundos
é de 135°86'00”. A lateral direita confronta-se com a Rua Mass numa
extensão de 87,77 metros e ângulo interno entre a lateral direita e os
fundos é de 44°14'00”, confrontando finalmente com a frente do terreno
num ângulo de 89°66'00” sito nas referidas vias públicas no Bairro
Ipiranga, avaliado em R$278.047,00 (Duzentos e Setenta e oito mil
reais e quarenta e sete centavos) conforme matrícula 39.261 do livro 02
do CRI; e um lote de terreno de n° 03 da quadra N-1, com a área total de
(1.074,71m²) o qual fica dentro das seguintes divisas e confrontações:
“A frente confronta-se com a Rua Xavante, numa extensão de 19,56
metros, e o ângulo interno entre a frente e a lateral direita é de 97°; a
lateral direita, confronta-se com a Rua São Luiz numa extensão de
47,20 metros, e o ângulo interno entre a lateral direita e o fundo é de
85°; o fundo, confronta-se com a Rua Tamoios, numa extensão de
25,97 metros e o ângulo interno entre o fundo e a lateral esquerda é de
87° e a lateral esquerda confronta-se com o lote 02, numa extensão de
47,48 metros, e o ângulo interno entre a lateral esquerda e a frente é de
91° situado nas referidas vias publicas, no Bairro Planalto, nesta
cidade. Conforme matricula: 38.153 do liv. 02 do CRI; avaliado em
R$176.580,00(cento e setenta e seis mil quinhentos e oitenta reais ).
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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