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LEI N° 3.411, DE 03 DE JUNHO DE 2015 

DISPOE SOBRE AUTORIZACAO PARA 
DESMEMBRAMENTO DE LOTE QUE 
ESPECIFICA. 

A Camara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, representante legitima 
do povo, aprova e eu Prefeito sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica autorizado o desmembramento de um lote de terreno com uma casa de 

morada, construida de tijolos, coberta de telhas, com area de 78,00 m?, em nome das Senhoras 

Maria de Lourdes Bruno de Souza e Mara Lucia de Souza, situada na Rua Cénego Esau, n° 

144, esquina com a Rua Barfo do Rio Branco, centro, Muzambinho/MG, medindo 20,00 

metros de frente; do lado direito confrontando com a propriedade de Joao Moreira, medindo 
11,75 metros; do lado esquerdo confrontando com a Rua Barao do Rio Branco, medindo 

12,00 metros e aos fundos confrontando com a propriedade de Sebastiana Luiza, medindo 

20,00 metros, perfazendo com a descri¢&o, uma area total de 237,50 m?, em conformidade 

com a Matricula 3.209, fls. 01 e Olv, Livro n° 2 - Registro Geral, do Cartério de Registro de 
Iméveis de Muzambinho, de 30/04/1980, que passara a ter as seguintes dimensdes apds o 

desmembramento: 

I — Lote 01 — Um lote de terreno, com uma casa de morada, construida de tijolos, 

coberta de telhas, com area de 78,00 m?, situada 4 Rua Cénego Esau, n° 144, esquina com a 

Rua Bardo do Rio Branco, centro, Muzambinho/MG, medindo 9,05 metros de frente; do lado 

direito confrontando com a propriedade de Jodo Anténio Moreira, medindo 11,75 metros; do 

lado esquerdo confrontando com o Lote 2, medindo 11,86 metros e aos fundos confrontando 
com a propriedade de Sebastiana Luiza, medindo 9,05 metros, perfazendo com a descric4o, 

uma 4rea total de 106,85 m7. 

II — Lote 02 — Um lote de terreno situado 4 Rua Cénego Esau, s/n°, esquina com a 

Rua Barao do Rio Branco, centro, Muzambinho/MG, medindo 10,95 metros de frente; do 

lado direito confrontando com o Lote 01, medindo 11,86 metros; do lado esquerdo 

confrontando com a Rua Baraio do Rio Branco, medindo 12,00 metros e aos fundos 

confrontando com a propriedade de Sebastiana Luiza, medindo 10,95 metros, perfazendo 

com a descric4o, uma drea total de 130,65 m?. 

Art. 2° A autorizacAo de que trata esta Lei sera dada em conformidade com 0 croqui e 

memorial descritivo que a integram. 

Art. 3° A regulariza¢&o e demais atos necessarios serao disciplinados por Decreto do 

Poder Executivo. 
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Continuagao da Lei n° 3.411, de 03 de junho de 2015. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacdo. 

Muzambinho-MG, 03 de junho de 2015. 

Ivan Antonia de Freitas 
Prefeito Registrado e Publicado no local 

de costume, no Saguao desta 

f Prefettura 

war erhon ery. tm 02 106 jhe rma Ceravolo Montanari ; 

Chefe de Gabinete Norma Cerdvolo Montanari 
Chefe de Gabinete
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AUTORIZAGAO 

AUTORIZO, para os devidos fins de transmissao, cumprindo despacho do 

Departamento de Engenharia e Planejamento, exarado no requerimento subscrito pelo(a) Sr(a). 

MARIA DE LOURDES BRUNO DE SOUZA, protocolo n° 00159/15, datado de 08 de Abril de 

2015; DESMEMBRAMENTO de lotes urbanos localizados a Rua Cénego Esau, n° 144, 

esquina com a Rua Bardo de Rio Branco, Bairro Centro — Muzambinho — MG. 

AREA TOTAL — M. 3.209 

Um lote de terreno com uma casa de morada, construida de tijolos, coberta de telhas, com area 

de 78,00 m2, situada A Rua Conego Esau, N° 144, esq/c. Rua Bardo do Rio Branco, centro, 

Muzambinho/MG, medindo 20,00 mts de frente; do lado direito confrontando com a propriedade 

de Joao Anténio Moreira, medindo 11,75 mts; do lado esquerdo confrontando com a Rua Barao 

do Rio Branco, medindo 12,00 mts e aos fundos confrontando com a propriedade de 

Sebastiana Luiza, medindo 20,00 mts, perfazendo com a descrigao, uma area total de 237,50 

metros quadrados. 

SITUACAO PRETENDIDA —- DESDOBRO DO TERRENO 

TERRENO 1 
Um lote de terreno, situado nesta cidade de Muzambinho, com uma casa de morada, 

construida de tijolos, coberta de telhas, com area de 78,00 m?, situada a Rua Conego Esau, N° 

144, esq/c. Rua Barao do Rio Branco, centro, Muzambinho/MG, medindo 9,05 mts de frente; do 

lado direito confrontando com a propriedade de Jodo Anténio Moreira, medindo 11,75 mts; do 

lado esquerdo confrontando com o Terreno 2, medindo 11,86 mts e aos fundos confrontando 

com a propriedade de Sebastiana Luiza, medindo 9,05 mts, perfazendo com a descrigao, uma 

area total de 106,85 metros quadrados. 

TERRENO 2 
Um lote de terreno, situado nesta cidade de Muzambinho, situada a Rua Conego Esau, s/n°, 

esq/c. Rua Barao do Rio Branco, centro, Muzambinho/MG, medindo 10,95 mts de frente; do 

lado direito confrontando com o Terreno 1, medindo 11,86 mts; do lado esquerdo confrontando 

com a Rua Baro do Rio Branco, medindo 12,00 mts e aos fundos confrontando com a 

propriedade de Sebastiana Luiza, medindo 10,95 mts, perfazendo com a descrigéo, uma area 

total de 130,65 metros quadrados. Conforme informagao do Departamento de Engenharia e 

Planejamento, ou seja, croquis e memoriais descritivos, arquivados no mesmo. uy Jesiel 

C vai por 

  

    
    

   

  

Tristao, Secretario de obras e servigos urbanos , verifiquei a presente autorizagao 

mim assinada., Prefeitura Mugambinho - MG, aos 14 de Abril de 2015 < / ———, 

Visto:- y 2YZ Acacio Magalhaes Vasconcelos, Engenheirg do /Depaytamento 

de Engenharia e Planejamento) Eng? Civil - CREA 23932/D-MG. / 

KX KKKKKK AHH K HIERN HIN NH HANH HK HHH ANN KHANH AHA KH AKA KAKA AKA HK AK KKK ANH KK 

SHR HAR KIX XX HX XXX HIRO X HHI HX HHI HAHA 

XXXXXXXXXXXXKKXXXXXXXXKKKKXXXXKKKXXXKKAXX KAA XX KKK XNKKAKXXXXXKKK KK KXKKKKKXKAKAKKKAKAK AHN 

KXXXXXXXXXXKXXXXXXKKKKKKXKKKKXKK KKK KXXKXKXKKKKKAKHKAKKKNKNKXX XXX KK HAHA NAAR NAA AA AKA AKAN 

XXXXXXXXXXKKKKXKKKKKKKAKKAKKXKXKXXXXXXXKKXXXXXXKKAKKKXXXXXXXXXXKKKKKAKAKK AKA KAKA KAKA KKK 

XXXXXXXXXXXKXXXX XXX XXX XXKKRKKKKKKKXXKKXKKAKKKAK HAKKAR KKKKKKKXKKNNNK HHH KHANH KHANH KKK AAAAN 

  

  

Praca Pedro de Alcantara Magalh&es, n° 253 - CEP 37890-0000 

PABX: O XX 35 3571-1188 FAX: 0 XX 35 3571-1177 

Muzambinho - Minas Gerais
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OBJETO: DESDOBRO DE LOTE URBANO 

PROPRIETARIO: Maria de Lourdes Bruno de Souza e Outra 

ORIGEM: Centro — Muzambinho 

LOCAL: , Rua Conego Esau, N2144, Esq/c. Rua Bardo do Rio Branco 

DESCRICAO 

SITUACAO ATUAL 

Um lote de terreno com uma casa de morada, construida de tijolos, coberta de telhas, com 4rea de 78,00 m?, situada a 

Rua Conego Esau, N2 144, esq/c. Rua Bardo do Rio Branco, centro, Muzambinho/MG, medindo 20,00 mts de frente; do 

lado direito confrontando com a propriedade de Jodo Anténio Moreira, medindo 11,75 mts; do lado esquerdo 

confrontando com a Rua Bardo do Rio Branco, medindo 12,00 mts e aos fundos confrontando com a propriedade de 

Sebastiana Luiza, medindo 20,00 mts, perfazendo com a descricdo, uma area total de 237,50 metros quadrados. 

SITUACAO PRETENDIDA - DESDOBRO DO TERRENO 

TERRENO 1 

Um lote de terreno, situado nesta cidade de Muzambinho, com uma casa de morada, construida de tijolos, coberta de 

telhas, com drea de 78,00 m?, situada a Rua Conego Esau, N& 144, esq/c. Rua Bardo do Rio Branco, centro, 

Muzambinho/MG, medindo 9,05 mts de frente; do lado direito confrontando com a propriedade de Jodo Antdnio 

Moreira, medindo 11,75 mts; do lado esquerdo confrontando com O Terreno 2, medindo 11,86 mts e aos fundos 

confrontando com a propriedade de Sebastiana Luiza, medindo 9,05 mts, perfazendo com a descrigdo, uma area total de 

106,85 metros quadrados. 

Terreno 2 

Um lote de terreno, situado nesta cidade de Muzambinho, situada 4 Rua Conego Esau, s/n2, esq/c. Rua Bardo do Rio 

Branco, centro, Muzambinho/MG, medindo 10,95 mts de frente; do lado direito confrontando com o Terreno 1, medindo 

11,86 mts; do lado esquerdo confrontando com a Rua Bardo do Rio Branco, medindo 12,00 mts e aos fundos 

confrontando com a propriedade de Sebastiana Luiza, medindo 10,95 mts, perfazendo com a descrigao, uma area total de 

130,65 metros quadrados. 

Muzambinho, 06 de Abril de 2015. 
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‘Obra: Projeto para desdobro de lote urbano 

Proprietaria : Maria de Lourdes Bruno de Souza e Outra 

Local: Rua Cénego Esati, N° 144, Esq/c Rua Bardo do Rio 

Branco 
  

  

no reconhecimento por parte da prefeitura do direito 

de propriedade do terreno 

acao mee que a aprovag&o do projeto nao implica 

  

    

Le i 
Lil ZA Esau 

  

roprietaria 
Maria de Lourdes Bruno de Souza       

Ru
a 

Ri
o 

Br
an
co
 

    
  

  

oth | NA hive ‘ oe Nog : 

Mara Lucia de Souza . 

      
  

  

PREFEITURA M. DE M 
Planta n°      

  

  
     



11,75 
  

  

      

  

    ] 
j 

      

A
 

  

        
  

  L 

  

co 

      Situaga 

Planta Ba 

Esc.: 1/



  

  
  

  

  

  

      

  

        

  

  

    

 



  

“ety Me 

LIVRO N22 — REGISTRO GERAL REGISTRO DE IMOVEIS - MUZAMBINHO- MG. 

~ matricula folha 

a Be 209 | ( O1 Muzambinho, 

Joaquim Teixeira Neto 

Oficial 

30 de Abril de 1980. 
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AV, M.3.209:- Procede-se a esta Averbagao, nos termos do Mandato, datado de 
03 de novembro de 1999, expedido pela Secretaria do Juizo da Unica Vara desta 
Comarca, extraidos dos Autos de Retificagdo de area em que Requerentes:- 
Maria de Lourdes Bruno de Souza e Maria Lucia de Souza, homologado por 
sentenga do M.M. Juiz de Direito desta Comarca em 31 de Agosto de 1999, o 
imovel acima descrito passa a Ter as seguintes medidas e confrontacdes:- Uma 
casa de morada, construida de tijolos, coberta de telhas, com a area construida 
de 78.00 mts2, situada a Rua Cénego Esau, n° 144, esquina com a rua Barao do 
Rio Branco, centro, nesta cidade, medindo 20.00 mts de frente , do lado direito 
confrontando com propriedade de José Antonio Moreira, medindo 11.75 mts, do 
lado esquerdo confrontando com a Rua Baro do Rio Branco, medindo 12.00 mts 
€ aos fundos confrontando com propriedade de Sebastiana Luiza, medindo 20.00 
mts, perfazendo com a descricao uma area de 237,50 mts2. O referido é 
VERAPEAR BREA FE Muzambinho, 04 de novembro de 1999. O oficial. 
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