
PREFEITURA DE MUZAMBINHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

  

  

LEI N° 3.330, DE 29 DE AGOSTO 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 Tenente José Luiz Ceravolo, lado par, esquina com a Rua Diogenes da Rocha Campos, 
lote 22, quadra C, bairro Jardim Miriam, nesta cidade de Muzambinho, sendo a M.17802, R- 
01, em 03 de Fevereiro de 2005, em nome do Sr. José Roberto de Paula, com area total de 
250,00m?, que passard a ter as seguintes dimensdes apds o desmembramento: 

I— Lote 22A — Um lote de terreno para construgao situado nesta cidade, a Rua Tenente 
José Luiz Ceravolo, lado par, esquina com a Rua Didgenes da Rocha Campos, sendo o lote 
22A, da quadra C, bairro Jardim Miriam, medindo 10,00m de frente; pelo lado direito de 
quem da rua olha para o im6vel, confronta com o lote 21 de propriedade de Sérgio Mendes de 
Paiva, medindo 12,50m; pelo lado esquerdo confronta com a Rua Didgenes da Rocha 
Campos, com qual faz esquina, medindo 12,50m e aos fundos confronta com o lote 221, 
medindo 10,00m, perfazendo com a descric4o uma area de 125,00m?. 

II — Lote 22-B — Um lote de terreno para construgdo situado nesta cidade, a Rua 
Didgenes da Rocha Campos, lado impar, a 12,50m da esquina com a Rua Tenente José Luiz 
Ceravolo, sendo o lote 22B, da quadra C, bairro Jardim Miriam, medindo 12,50, de frente; 
pelo lado direito de quem da Rua olha para o imével, confronta com o lote 22A, medindo 
10,00m; pelo lado esquerdo confronta com o lote 17, medindo 10,00m e aos fundos confronta 
com 0 lote 21, de propriedade de Sérgio Mendes de Paiva, medindo 12,50m, perfazendo com 
a descric¢fo uma area de 125,00m?. 

Art. 2° A autorizagdo de que trata esta lei sera dada em conformidade com o croqui e 
memorial descritivo. 

Art. 3° A regularizacao e demais atos necessdrios serio disciplinados por decreto do 
Poder Executivo. , 

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

Muzambinho-MG, 29 de agosto de 2013. 
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