
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 
- ,. 

LEI N.02.327, DE 05 DE ABRIL DE 2018. 

"AUTORIZA 0 MUNICIPIO DE SEVERINIA, A RECEBER 

EM DOAçAO Os BENS IMOVEIS QUE ESPECIFICA E DA 

OUTRAS PROVIDENCIAS ." 

CELSO DA SILVA, Prefeito Municipal da Severinia. Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuiçöes legais, 

FAZ SABER que a Cârnara Municipal aprovou e ele sanciona e 

prornulga a seguinte lei: 

Artigo 10 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber da 

empresa CACC - Empreendirnentos Eirelli ME, mediante doação. a area desmembrada 

do imOvel objeto da matrIcula fl. 0  46.745. do Registro de lmóveis da Cornarca de Olimpia-

SP, que sera destinada exclusivamente para a construcão de uma escada hidráulica ou 

dispositivo equivalente, cuja area possui a seguinte descrição; 

IMOVEL:- Urn imóvel, sern benfeitorias. localizado nesta cidade, corn area de 

6.217,82 m 2  (seis mill e duzentos e dezessete metros e oitenta e dois 

centImetros quadrados), medindo e confrontando da seguinte forma: tern inicio no 

marco "33". no Prolongamento da Rua Antonio Scatolin e junto a Area 

Remanescente da matricula (46.745): dai segue confrontando corn a devida Area 

Rernanescente, corn sucessivos rumos e distâncias' rurno de 72 026'49" SW e 

distância de 5,00 metros, ate o marco "32", segue a direita. corn rurno de 11 143'02" 

NE e distância de 260,94 metros, ate o marco "31". segue a direita, corn rumo de 

8004356' SE e distância de 24,42 metros, ate o marco "30", segue a direita. corn 

rurno de 11 143'02" SW e distância de 248.30 metros. ate o marco "29". segue a 

direita, corn rurno de 72 026'49" SW e distância de 8,57 metros. ate o marco "28", 

segue a direita. confrontando corn o Prolongamento da Rua Antonio Scatolin corn 

rurno de 72 026'49 SW e distância de 14,40 metros, ate o marco "33", onde teve 

mid ei esta descrição. 
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Artigo 21  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber da 

empresa CACC - Empreendimentos EirelIi ME. mediante doacào, area desmembrada do 

irnóvel objeto da matricula fl, 0  46.745, do Registro de lmóveis da Cornarca de Olimpa- 

SP, que será destinada ao prolon9arnento da Rua Antonio Scatolin e a construção de 

sisterna de captacão de águas pluviais a ser interligado corn a escada hidráulica ou 

dispositivo equivalente de que trata o artigo 10  da presente Lei. cuja area possui a 

seguinte descriçao: 

IMOVEL:- Urn imóvel, sern benfeitorias. localizado nesta cidade, corn area de 

4.296,57 m2  (quatro mil e duzentos e noventa e seis metros e cinquenta e sete 

ceritimetros quadrados), medindo e confrontando da seguinte forrna: tern iniclo 

corn a area Rernanescente "Ada matricula 46.745 e a Avenida Capitào Deolindo 

Joaquirn de Souza: dai, segue em uma distância de (83.19) metros: confrontando 

corn a Area Rernanescente A" da matricula 46.745: distància de (32.40) metros, 

confrontando corn o Prolongarnento da Avenida Miguel Galib Tannuri: distãncia de 

(207,34) metros. confrontando corn a Area Rernanescente 'A" da rnatricula 46.745: 

em curva, raio de 9,00 metros e desenvolvimento de (14.08) metros, confrontando 

com a Area Remanescente "A da matricula 46.745; distância de (30.94) metros, 

confrontando corn o Prolongamento da Avenida 30 de Fevereiro; em curva, raio de 

9.00 metros e desenvolvirnento de (14,19) metros. confrontando corn a Area 

Rernanescente 'B' da rnatricula 46.745; distância de (25.17) metros. confrontando 

corn a Area Remanescente "B" da rnatricula 46.745; distância de (30.00) metros. 

confrontando corn o Prolongamento da Travessa Leone Geraldo: distância de 

(32,66) metros, confrontando corn a Area Remanescente "C" da matricula 46.745; 

distància de (32,18) metros. confrontando corn o Prolongamento da Avenida 19 de 

Fevereiro: distància de (87,07) metros. confrontando corn a Area Rernanescente 

"D" da rnatricula 46.745: distância de (32.40) metros, confrontando corn o 

Prolongarnento da Avenida Miguel Galib Tannuri: distância de (69,60) metros, 

confrontando corn a Area Rernanescente "E" da rnatricula 46.745: e finairnente. 

distância de (18.80) metros, confrontando com a Avenida 

Joaquirn de Souza; onde teve inicio e firn esta descriçào 
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Artigo 30 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber da 

?sa CACC - Empreendirnentos Eirelli ME, mediante doaçäo. area desmembrada do 

mOvel objeto da matricula fl. °  46.745. do I-egstro de IrnOveis da Cornarca de Olimpia-

SP. que sera destinada ao prolongamento da Av. Miguel Galib Tannuri e construção de 

sisterna de captação de águas pluviais a ser interligado corn escada hidráulica ou 

dispositivo equivalente de que trata o artigo 10  da presente Lei. cuja area possui a 

seguinte descrição: 

IMOVEL:- Urn irnóvel. sern benfeitorias. localizado nesta cidade. corn area de 

427,60 m 2  (quatrocentos e vinte e sete metros e sessenta centIrnetros 

quadrados), .rnedindo e confrontando da seguinte forma -  tern inicio na Area do 

MunicIpio de SeverInia e a Area Rernanescente 'E' da rnatricula 46.745: dal, segue 

confrontando corn a Area Remanescente 'E" da rnatricula 46.745, rnedindo (16.35) 

metros, rnedindo ern curva. raio de 9.00 metros e desenvolvirnento de (14.18) 

metros, confrontando corn a Area Rernanescente "E da rnatricula 46745: 

distância de (32.40) metros, confrontando corn o Prolongarnento da Rua Antonio 

Scatolin: rnedindo ern curva. raio de 9.00 metros e desenvolvirnento de (14,09) 

metros. confrontando corn a Area Rernanescente D" da rnatricula 46.745: distância 

de (20.29) metros. confrontando corn a Area Rernanescente "D" da rnatricula 

46.745: e finalrnente, distância de (14,90) rnetros, confrontando corn a Area do 

rnunicipio de Severinia: onde teve inicio e firn esta descrição. 

Artigo 40 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber da 

ernpresa CACC - Ernpreendirnentos Eirelli ME. mediante doaçäo. area desrnernbrada do 

irnóvel objeto da matricula n.° 46.745. do Registro de lrnóveis da Cornarca de OlIrnpia-

SP. que será destinada ao prolongarnento da Av. Miguel Galib Tannuri e construçâo de 

sisterna de captaçào de águas pluviais a ser interligado corn a escada hidráulica ou 

dispositivo equivalente de que trata o artigo 10  da presente Lei. cuja area possui a 

seguinte descrição: 

IMOVEL:- Urn irnóvel. sern benfeitorias. localizado fiesta cidade. corn area de 

1.011,37 m 2  (urn mill e onze metro e trinta e sete centimetros quadrados), 

Medindo e confrontando da seguinte forma -  tern iniclo no Prolongarnento da Rua 

AntojaLo,Apatolin e jurto Area Rernaflescente A' da rnatricula 46.745: dai. segue 
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confrontando corn a Area Remanescente "A" da rnatricula 46.745; corn sucessivas 

medidas: em curva, raio de 9,00 metros e desenvolvimento de (14.11) metros. 

medindo numa distância de (58,90) metros. medindo nurna distância de (14,40) 

metros. rnedindo numa distância de (58,75) metros, em curva, raio de 9,00 metros 

e desenvolvimento de (14,15) metros, confrontando corn a Area Remanescente 'A' 

da matricula 46.745. ate encontrar o Prolongamento da Rua Antonio Scatolin, dal, 

segue confrontando corn o Prolongarnento da Rua Antonio Scatolin. em uma 

distância de (32,40) metros, onde teve inicio e fim esta descriçao. 

Artigo 50 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber da 

empresa CACC - Empreendirnentos Eirelli ME, mediante doacão, area desmernbrada do 

irnóvel objeto da matricula n.° 46.745. do Registro de IrnOveis da Comarca de Olimpia-

SR. que será destinada ao prolongamento da Av. José Chiampezam e construção de 

sistema de captaçao de águas pluviais a ser interligado corn a escada hidráulica ou 

dispositivo equivalente de que trata o artigo 10  da presente Lei, cuja area possui a 

seguinte descriçao: 

IMOVEL:- Urn imóvel, sem benfeitorias, localizado nesta cidade, corn area de 

294,32 m 2  (duzentos e noventa e quatro metros e trinta e dois centimetros 

quadrados), Medindo e confrontando da seguinte forma: tern inicio na Area do 

Municipio de Severinia e a Area Remanescente "D" da matricula 46.745: dai. segue 

confrontando corn a Area Remanescente "D" da matricula 46.745, medindo (10.26) 

metros, medindo em curva, raio de 9,00 metros e desenvolvimento de (14,26) 

metros. confrontando corn a Area Remanescente "E" da matricula 46.745: 

distância de (32,18) metros, confrontando corn o Prolongamento da Rua Antonio 

Scatolin; medindo em curva, raio de 9,00 metros e desenvolvimento de (14,12) 

metros, confrontando corn a Area Rernanescente "C" da matricula 46.745: distância 

de (8,83) metros. confrontando corn a Area Remanescente "C" da matricula 

46.745; e finalmente. distância de (14.10) metros, confrontando corn a Area do 

municipto de Severinia: onde teve inicio e fim esta descrição. 

Artigo 6 0  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber da 

NmOWAPtos Eirelli ME, rnediante doação, area desmembrada 
Construindo urn Futuro Mel hor  

Rua Capitão Augusto de Almeida, 332 / Tel: 17-3817.3300 
Fax:17- 3817.3301 E-mail: pms,gabineteseveriflia.SP.gOV.br  

CEP. 14.735-000/ Estado de São Paulo / CNPJ 46.596.235/0001-99 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

?l objeto da matrIcula n.° 46.745, do Registro de lmóveis da Comarca de OlImpia- 

ue será destinada ao prolongamento da Travessa Leone Geraldo e construção de 

ssterna de captação de águas pluviais a ser interligado corn a escada hidrâulica ou 

dispositivo equivalente de que trata o artigo 10  da presente Lei, cuja area possui a 

seguinte descrição: 

IMOVEL: -  Urn imóvel, sern benfeitorias. localizado nesta cidade, corn area de 

549,53 m (quinhentos e quarenta e nove metros e cinquenta e trés 

centimetros quadrados), Medindo e confrontando da seguinte forma ,  tern inicio na 

Rua José Ferrareze e a Area Rernanescente "CV da rnatricula 46.745: dal. segue 

confrontando, corn sucessivas rnedidas, corn a Area Rernanescente "C' da 

rnatricula 46.745, rnedindo ern curva, raio de 9.00 metros e desenvolvimento de 

(14,12) metros. rnedindo (22,00) metros. rnedindo ern curva, raio de 9,00 metros e 

desenvolvirnento de (14.19) metros, confrontando corn a Area Rernanescente C" 

da rnatricula 46.745 distância de (30,00) rnetros, confrontando corn o 

Prolongarnento da Rua Antonio Scatolin medindo ern curva. raio de 9.00 metros e 

desenvolvirnento de (14.12) metros, confrontando corn a Area Remanescente "B" 

da matricula 46.745: distância de (22,00) metros. confrontando com a Area 

Remanescente "B" da matricula 46.745: medindo em curva, raio de 9,00 metros e 

desenvolvirnento de (14.15) metros, confrontando corn a Area Remanescente "B" 

da matricula 46.745: e finairnente. distância de (30.00) metros, confrontando corn 

Rua José Ferrareze: onde teve inIcio e fim esta descriçáo. 

Artigo 70 
- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber da 

empresa CACC - Empreendimentos Eirelli ME, mediante doacâo. area desrnernbrada do 

imóvel objeto da matricula n.° 46.745. do Registro de lrnóveis da Comarca de OlIrnpia-

SP. que sera destinada ao prolongarnento da Av. Eujacio Pereira Coutinho e construção 

de sistema de captação de águas pluviais a ser interligado corn a escada hidráulica ou 

dispositivo equivalente de que trata o artigo 10  da presente Lei. cuja area possui a 

seguinte descrição: 

IMOVEL: -  Um irnóvel, sem benfeitorias, localizado nesta cidade. corn area de 

1.459,77 m 2  (urn mill e quatrocentos e cinquenta e nove metros e setenta e sete 

cen ' 	 os quadrados), Medindo e confrontando da seguinte forma: tern inIcio na 
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Rua José Ferrareze e a Area Remanescente B" da matricula 46.745: dal, segue 

confrontando corn a Area Rernanescente 'B' da matricula 46.745. rnedindo (30,46) 

metros: disténcia de (30.94) metros, confrontando corn o Prolongamento da Rua 

Antonio Scatolin: disténcia de (50.32) metros, confrontando corn a Area 

Remanescente "A' da matricula 46.745: disténcia de (1300) metros, confrontando 

corn a Area Rernanescente 'A" da matricula 46.745: disténcia de (112,29) metros, 

confrontando corn a Escola Municipal Esrneralda Duarte da Silva; distância de 

(13,00) metros, confrontando corn Rua José Ferrareze: onde teve inIcio e fim esta 

descrição. 

Artigo 81  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber da 

ernpresa CACC - Empreendirnentos Eirelli ME, mediante doação. a area desrnernbrada 

do irnóvel objeto da rnatricula n.° 46.745. do Registro de lmóveis da Cornarca de OlImpia-

SP, que será destinada a regularização do prolongarnento já existente da Av. Capitão 

Deolindo Joaquim de Souza, cuja area possui a seguinte descrição: 

IMOVEL:- Urn 1m6vel. sern benfeitorias. localizado nesta cidade, corn area de 

4.713,64 rn 2  (quatro mil e setecentos e treze metros sessenta e quatro 

centIrnetros quadrados), Medindo e confrontando da seguinte forma: tern inIcio no 

Prolongamento da Rua Antonio Scatolin e José Carlos Correia. matricula 22.307: 

dal. segue confrontando corn a area de José Carlos Correia, rnatricula 22.307. 

rnedindo (141.29) metros; ainda confrontando corn o mesrno medindo (3,39) 

rnetros; medindo (16,80) metros, confrontando com lote 18, quadra 02. do Jardim 

Victoria: medindo (10,69) metros, confrontando com a Rua Maria Zanelli Furigo: ate 

encontrar a Area Remanescente "F" da matricula 46.745: dal, confrontando corn 

sucessivas medidas, com a Area Remanescente "F" da matricula 46.745: medindo 

em curva , raio de 3,50 metros e desenvolvirnento de (4.74) metros, ainda rnedindo 

em curva . raio de 3,50 metros e desenvolvimento de (5.97) metros, em reta 

rnedindo (27.79) metros, rnedindo em curva , ralo de 4.0 metros e desenvolvirnento 

de (6,67) metros, ainda medindo em curva, raio de 4.0 metros e desenvolvirnento 

de (7,62) metros, ate encontrar a Rua Amphiblo Ferrarezi; daI segue confrontando 

corn a Rua Arnphibio Ferrarezi. medindo (12.36) metros. ate encontrar a Area 

Remanescente 'G" da matricula 46.745; dal, confrontando corn sucessivas 

mSVtRftfAanescente "G" da matricula 46,745: medindo e1 
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raio de 4,00 metros e desenvolvimento de (7,23) metros, ainda medindo em curva. 

raio de 4.0 metros e desenvolvimento de (6,80) metros. em reta medindo (23.35) 

metros, ate encontrar a Rua Geraldo Dos Santos: dai, segue confrontando corn a 

Geraldo Dos Santos. rnedindo (20,13) metros, ate encontrar a Area Rernanescente 

"A" da matricula 46.745: dai. confrontando corn a Area Remanescente "A da 

rnatricula 46.745. rnedindo (236,75) metros, ate encontrar o Prolongamento da Rua 

Antonio Scatolin, dai, segue confrontando, corn o Prolongarnento da Rua Antonio 

Scatolin: medindo (27,90) metros, onde teve inicio e fim esta descricão. 

Artigo 90 - Os irnóveis descritos nos artigos anteriores serào doados ao 

Municipio de Severinia, sem quaisquer dividas ou Onus reais. 

Artigo 100 - Correrão por conta do MunicIpio de Severinia, todas as 

despesas de lavratura e registro da escritura definitiva de doaçáo. portanto, sem nenhum 

Onus para a parte doadora. 

Artigo 110 - As despesas corn a execução desta Lei correrão por conta 

das dotacOes orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Artigo 12 0  - Esta Lei entrará ern vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposiçOes ern contrário. 

Severinia-SP, ern 05 de Abril de 2018. 

CELSO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Eu Eliana Terezinha Pagiato, na qualidade de Escriturária, respectivarnente provi o 

registro na Secretaria Municipal e publiquei no Diário Oficial Eletrônico desta 

Municipalidade 
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