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LEI N° 3.317, DE 24 DE MAIO DE 2013 

REGULAMENTA O DESMEMBRAMENTO 
DO LOTE QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

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 area de terreno urbano localizado na 
Rua San Marino, lote 12, quadra L, bairro Jardim Italia I, nesta cidade de Muzambinho, sendo 
a Matricula imobilidria n° 13914, em nome do Sr. Lourival Donizetti Lima, com area total de 

348,04m?, que passara a ter as seguintes dimensdes apds o desmembramento: 

I — Lote 12 — Um lote de terreno para construcgao situado a Rua San Marino, 
denominado Lote 12, lado impar, fazendo frente para Rua San Marino medindo em curva 

05,50m; pelo lado direito de quem da rua olha para o terreno faz esquina com a Rua San 
Marino, medindo 12,07m; pelo lado esquerdo de quem da rua olha para o terreno confronta 

com 0 Lote 13, medindo 22,00m: E aos fundos, confronta com o Lote 12-A, medindo 20,90m, 

perfazendo com a descri¢&o uma area de 174,02m?. 

II — Lote 12-A — Um lote de terreno de forma triangular situado a Rua San Marino, 

denominado Lote 12-A, lado impar, fazendo frente para a Rua San Marino, medindo em curva 

18,08m; pelo lado direito de quem da rua olha o terreno, confronta com os Lotes 09,10 e 11, 

medindo 26,14m; e pelo lado esquerdo de quem da rua olha o terreno, confronta com o Lote 

12, medindo 20,90m, perfazendo com a descri¢éo uma area de 174,02m?. 

Art. 2° A autorizagao de que trata esta lei sera dada em conformidade com 0 croqui e 
memorial descritivo que integram a presente lei. 

Art. 3° A regularizacao e demais atos necessarios serdo disciplinados por decreto do 

Poder Executivo. 

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

Muzambinho-MG, 24 de maio de 2013 

Ivan Antonio de Freitas 
Registrado e Publicado no local 
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AUTORIZAGAO 

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

Engenheiro do Departamento de Engenharia e Planejamento, exarado no 

requerimento subscrito pelo Sr(a). LOURIVAL DONIZETTI LIMA, protocolo n° 

00124/13 datado de 21 de Fevereiro de 2013; DESMEMBRAMENTO de area 

urbana, localizado na Rua San Marino, lote 12, quadra L, Jardim Italia |, 

Muzambinho MG, sendo a M. 13.914, Av. 03, abaixo relacionada, e 

desmembrada, ou seja: 
.AREA TOTAL: 

Trata-se de um lote de terreno com 348,04 m?, a ser desmembrado situado 

a Rua San Marino, lote 12, quadra L, lado impar, com as seguintes medidas e 

confrontagées: fazendo frente para a Rua San Marino medindo em curva, 05,50 m 

de frente; pelo lado direito de quem da rua olha para o imovel faz esquina com a 
Rua San Marino, medindo 30,15 m; pelo lado esquerdo confronta com o lote 13, 

medindo 22,00 m e aos fundos, confronta com os lotes 09, 10 e 11, medindo 

26,14 m., perfazendo com a descrig¢ao uma area total de 348,04 metros 

quadrados. 
Origem: livo 02 fls 01, R.2 matricula 13.383 em 12-08-1998. 
Valor do terreno: R$64.000,00 (Sessenta e quatro mil reais) 
O qual tera sua area desmembrada em dois lotes, LOTE 12 E LOTE 12-A, 

conforme croqui anexo. 

-LOTE 12: 
Um lote de terreno para construgdo situado a Rua San Marino, denominado 

LOTE 12, lado impar, fazendo frente para Rua San Marino medindo em curva, 

05,50 m.; pelo lado direito de quem da rua olha para o terreno faz esquina com a 
Rua San Marino, medindo 12,07m,; pelo lado esquerdo de quem da rua olha para 
o terreno, confronta com o Lote 13, medindo 22,00 m. e aos fundos, confronta 

com o lote 12-A, medindo 20,90 m, perfazendo com a descrigao uma area de 
174,02 metros quadrados. Valor do terreno: R$32.000,00 (Trinta e dois mil reais). 

-LOTE 12-A: 
Um lote de terreno de forma triangular situado a Rua San Marino, 

denominado LOTE 12-A, lado impar, fazendo frente para Rua San Marino 
medindo em curva, 18,08 m; pelo lado direito de quem da rua olha para o terreno 
confronta com os lates 09, 10 e 11 medindo 26,14 m. e pelo lado esquerdo de 
quem da rua olha o terreno, confronta com ‘o Lote 12, medindo 20,90 m, 
perfazendo com a descrigao uma area de 174,02 metros quadrados. Valor do 
terreno: R$32.000,00 (Trinta e dois mil reais). Conforme informagao do 
Departamento de Engenharia e Planejamento, ou seja, croquis e memoriais 
descritivos, arquivados no mesmo. Eu, Evandro José Pinto, Arquiteto e Urbanista, 

CAU 63265-1, Diretor do Departamento de Engenharia e Planejamento, verifiquei 
a presente autorizagd4o que vai por mim datada e assinada. Prefeitura de 
Muzambjnho-MG, aos713 de Marco de 2013. << Visto:- 

Acacio Magalhaes Wasceficelos - Engenheiro Civil -       

  

Praca Pedro de Alcantara Magalhdes, n° 253 -— CEP 37890-000 

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

Muzambinho - Minas Gerais



Marco Aurelio Alves Teixeira — Arg. CAU/Br — 16.979-0 

ARQUITETURA E INTERIORES 
(0**) 35 3571-4284 e (0**) 35 8827-5115 

R. Sete Setembro, 1329-A — Muzambinho — MG. CEP: 37890-000 

  

MEMORIAL DESCRITIVO DE DESMBRAMENTO 

OBJETIVO: DESMENBRAMENTO DE AREA DE TERRENO URBANO. 

LOCAL: Rua: San Marino, Lote 12, Quadra L. 

Bairro: Jardim Italia I Cidade: Muzambinho, MG. 

Requerente: Lourival Donizetti Lima 

AREA TOTAL: 

Trata-se de um lote de terreno com 348, 04 m’, a ser desmembrado, situado 4 Rua San 

Marino, lote 12, quadra L, lado impar, com as seguintes medidas e confrontagées: fazendo 

frente para a Rua San Marino medindo em curva, 05,50 m de frente; pelo lado direito de 

quem da rua olha para o imével faz esquina com a Rua San Marino, medindo 30,15 m; pelo 

lado esquerdo confronta com o lote 13, medindo 22,00 m e aos fundos, confronta com os 

lotes 09,10 e 11, medindo 26,14 m perfazendo com a descri¢&o uma Area total de 348,04 

metros quadrados. 

Origem: livro 2 fls 01,R.2 matriculal3.383 em 12 -08- 1998. 

Valor do terreno: R$ 64. 000,00 (Sessenta e quatro mil reais) 

O qual ter4 sua 4rea desmembrada em dois lotes, LOTE 12 e LOTE 12- A, conforme 

croqui anexo. 

Lote 12 

Um lote de terreno para construgao situado a Rua San Marino, denominado LOTE 

12, lado impar, fazendo frente para Rua San Marino medindo em curva 05,50 m; pelo lado 

direito de quem da rua olha para o terreno faz esquina com a Rua San Marino, medindo 

12,07m, pelo lado esquerdo de quem da rua olha para o terreno, confronta com o Lote 13, 

medindo 22,00 m, confronta aos fundos com o lote 12-A, medindo 20,90 m, perfazendo 

com a descric4o uma drea de 174,02 metros quadrados. 

Valor do terreno: R$ 32.000,00 (Trinta e dois mil reais)



Lote 12- A. 

Um lote de terreno de forma triangular fazendo frente para Rua San Marino lado 
impar medindo 18,08 m, pelo lado direito de quem da Rua olha o terreno confronta com os 
lotes 09,10 e11 medindo 26,14 m, pelo lado esquerdo de quem da rua olha o terreno 
confronta com 0 lote 12 medindo 20,90 m, perfazendo com a descrigao uma area de 174,02 
metros quadrados. 

Valor do terreno: R$ 32.000,00(Trinta e dois mil reais) 

     Lourival Donizetti Lima 

CPF: .889.386-68 

\ 
Arq. Maco Aurelio A. Teixeira 

Responsavel /[écnico 
CA 3A6,979-0 

Muzambinho (MG), 28 de Margo de 2013.
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DESENHISTA: M.A Arquitetura e Interiores 
Tel : (35) 8571-4284 /8827-5115 
  

  

  

  
    FOLHA UNICA DATA: se 7057eni8) 
  

    

  

      
End.: Rua San Marino s/n Lotes | 2 e€ 1!2-A Quad. L. Jd. Itaha | 

PROJETO DE DESMEMBRAMENTO 

Planta de Implantacio e Situacao. 

Muzambinho-MG 
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