
PREFEITURA DE MUZAMBINHO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

  

  

LEI N° 3.329, DE 12 DE AGOSTO DE 2013 

DISPOE SOBRE A DESAFETACAO E 
AUTORIZACAO PARA DOACAO DE UMA 
AREA DE TERRENO SITUADA NO 
JARDIM EUROPA, PARA IMPLANTACAO 
DA SEDE DA _ ASSOCIACAO' DOS 
AGRICULTORES FAMILIARES DE 
MUZAMBINHO, 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 desafetada a drea institucional localizada no loteamento denominado 
Jardim Europa da classe do bem de uso comum do povo para a de dominial, sendo uma 
quadra em formato trapezoidal, com area de 1.915,981 m7 (um mil, novecentos e quinze 
metros quadrados e novecentos e oitenta e um centimetros quadrados), dentro dos seguintes 
limites e confrontacdes, a saber, frente para Avenida Portugal medindo 50m; pelo lado direito, 
formando um Angulo de 90° com a Avenida Portugal, confrontando com a Rua Inglaterra 
medindo 25,82m; pelo lado esquerdo, formando um Angulo de 90° com a Avenida Portugal, 
confrontando' com a Rua Holanda medindo 50,82m; ao fundo confrontando com a Rua Suica 
medindo 55,902m; conforme M. 19.471, Livro n° 2, Folha 01, de 12 de abril de 2011. 

Art. 2° Fica 0 Poder Executivo Municipal autorizado a doar drea de terreno que se 
refere o Art. 1° para a “Associacdo dos Agricultores Familiares de Muzambinho”, inscrita no 
CNPJ de n° 10.808.337/0001-83, com endereco a Rua Joaquim Teixeira Neto, n° 44, sala A, 
Muzambinho — MG, com a finalidade de construir a sede e outros equipamentos. 

Art. 3° Fica a doac&o condicionada ao prazo de 3 (trés) anos para a construcdo da 
referida sede da associacao. 

Paragrafo unico. A ndo satisfagao do implemento da condi¢do, qual seja, a construcdo, 
implicara em reversao para o Municipio da area objeto da doacdo. 

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

{ 

Muzambinho-MG, 12 de agosto de 2013. 
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