Prefeitura Municipal de Bálsamo
Administração

Constniinio uma

PROJETO DE LEI No 02 7/2018
"D!spOe sabre alteraçao da Lei no 1.119, de 16 de
Dezenibro do 1.988 e di outras providências".

0 Sr. Carlos Eduardo Carmona L.ourenço,
Pro feito do Municio de Balsamo, Corn arcs do Mirassol,
Estado do São Paulo, no uso do suas atribuiçOes Ic gals,

FAZ SABER, que a Camara Municipal aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1 0 - 0 artigo 1 0 do Lei
de 1.988, passa a ter a seguinte redaçao:

no

1.119, de 16 de Dezembro

Art. 10 - Fica o Executivo autorizado a alienar par doação, a
pessoa fisica da Senhora ANTONIA APARECIDA BERETTA, RG:
brasileira,
divorciada,
24.505.322-0-SSP-SP, CPF: 101.744.178-29,
empresãria, residente e domiciliada na Rua Vereador Joao Vasques Ebanhas,
no 900, na cidade do Bálsamo/SP, 02 (dois) imóveis urbanos de
propriedade do municipalidade do Balsamo, Comarca de Mirassol, Estado
de São Paulo, objeto das Iviatriculas no 9.536 e no 9.537, do CartOrio do
Registro de Imoveis do Comarca de Mirassot/SP, assim descritos e
caracterizados:
a) IMOVEL DA MATRICULA NO 9.536: Late no 03, da quadra 02— setor 51,
situado no lotearnento denominado Jardirn Lourenço, no perIrnetro urbano da
cidade e rnunicipio de BáIsarnoISP, comarca do MirassollSP, que mode 11,00
metros de frente para a Rua Pernambuco, igual dimonsao nos fundos, par
25,00 metros ditos do cada lado, da frente sos fundos, encerrando a area do
275,00 metros quadrados, dividin do-se pela frente corn a citada rua, do um
lado corn a area institucional, de outro lado corn o late 04 e nos fundos corn a
area do Sisterna do Lazer.
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b) IMOVEL DA MATRICULA NO 9.537: Lote n° 04, da quadra 02— setor 51,
situado no lotearnento denominado Jardirn Louronço, no perImetro urbana da
cidade a municiplo de BAisamo/SP, corn arca do Mirassol/SP, quo mede 11,00
metros de frente paw a Rua Pernambuco, igual dimensao nos fundos, par
25,00 metros ditos de cada lado, da frente aos fundos, encerrando a érea do
275,00 metros quadrados, dividindo-se pa/a frente com a citada rua, de um
lado com o Iota 03, do outro lado corn o iota 05 e nos fundos com a area do
Sisterna do Lazar.
Paragrafo ünico - A presente doaçaa se dará por escritura
püblica de doaçao corn encargo, correndo as despesas decorrentes de sua
ernissão par conta da beneficiaria, devendo tambem, no ato da lavratura desta
escritura, juntar Os seguintes documentos:
a) Certidão negativa de débito junto a Receita Federal;
b) Certidao negativa de protesto (05 anos) do domicIlio da beneficiãria; e,
C) Certidão negativa de débitos municipais junto a Prefeitura Municipal.

Art. 20 - Perrnanecem inalterados os artigos 2°, 49, 50, 70,

80, 90 e 10, da Lei n° 1.119, de 16 de Dezembro de 1.988.

Art. 31 - Ficam revogados as artigos 30 e 60 , e Inciso II do
Artigo 51, da Lei n° 1.119, de 16 de Dezembro de 1.988.
Art. 41 - As despesas cam a execuçao da presente lei
correrao por conta de dotaçao prOpria orçarnentária, suplementada se
necessário.
Art. 51 - Esta tel entrara em vigor na data de sua publicaçao.
Paco Municipal Prefeito SenhgpJosé Bento Geraldes, 30
julho de 2018.

L.OURENçO
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JUSTIFICA TI VA DO PRO JETO DE LW N.° 027/2018.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

0 presente Projeto de Lei se faz necessário, para
atender doaçao a Senhora ANTONIA APARECIDA BERETTA, RG:
24.505.322-0-SSP-SP, CPF: 101.744.178-29, brasileira, divorciada,
empreséria, residente e dorniciliada na Rua Vereador Joao Vasques Ebanhas,
no 900, na cidade de Balsamo/SP, 02 (dois) irnóveis urbanos de propriedade da
municipalidade de Balsamo, Estado de São Paulo, objeto das MatrIculas n°
9.536 e no 9.537, do CartOrio de Registro de lmóveis da Comarca de
Mirassol/SP, do artigo 10 da Lei n° 1.119, de 16 de Dezembro de 1.988,
para que possamos regularizar a doação de acordo corn a artigo 10 da referida
Lei, desde do ano de 1.988.
Paco Municipal Prefeito Senhor José Bento
Geraldes, 30 dejulho de 2018.
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