
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

  

  

LEI N.° 3.298, DE 3 DE OUTUBRO DE 2012 

DISPOE SOBRE AUTORIZACAO PARA 
DESMEMBRAMENTO DE LOTES QUE 
ESPECIFICA 

A CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO, estado de Minas Gerais, por seus 

representantes legais aprova e eu PREFEITO MUNICIPAL sanciono e promulgo a seguinte 

Lei: 

Art. 1° Fica autorizado o desmembramento de area de terreno urbano 

localizado na Rua Francisco Candido Machado n.° 117, bairro Alto do Anjo, nesta cidade 
de Muzambinho, em nome de Margarida de Oliveira Garcia, com 4rea total de 342,41 

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

I — lote 01 — um terreno fazendo frente para a Rua Francisco Candido Machado, 
medindo 7,60 m, pelo lado esquerdo de quem da rua olha para o imovel, confronta com 
Dionisio Marques de Almeida medindo 26,00 m, pelo lado direito confronta com o lote 02 

medindo 25,82 m, e aos fundos confronta com Anténio José da Silva 1° e Carlos dos Reis 

Lima medindo 7,63 m, perfazendo area de 198,35 m?’, onde se localiza uma 4rea 

construida de 53,57 m? identificada com o numero 117; 

I] ~— lote 02 — um terreno fazendo frente para a Rua Francisco Candido Machado 
medindo 7,40 m, pelo lado esquerdo de quem da rua olha para o imével confronta com o 

lote 01 medindo 25,82 m, pelo lado direito confronta com o Carlos dos Reis Lima medindo 

medindo 26,00 m, e aos fundos confronta com Antonio José da Silva 1° e Carlos dos Reis 

Lima medindo 3,87 m, perfazendo area de 144,06 m’, onde se localiza uma area em fase 

final de construgaéo com 128,43 m? com dois pavimentos. 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 
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