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Desafeta e autoriza a alienação do próprio
municipal localizado na Rua Araras, destinado a
leito viário da Rua Ney Galvão, ao Condomínio
Edifício Villa Andaluzia e dá outras providências.

l Altere-se o nome do logradouro onde se localiza o próprio municipal citado no
Prometo em epígrafe de Araras para Araras.

11 Altere-se para "alinhamento" a expressão "alimento", gradada no art.
Projeto em epígrafe.

I' do

JUSTIFICATIVA

Para adequar o PLE n' 002/1 5 às infomlações obtidas após consulta realizada à
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão acerca da grafia correta das palavras alteradas por
esta Emenda.

Sala de Reuniões, 1 2 de abril de 2018
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Desafeta e autoriza a alienação do próprio
municipal localizado na Rua Araras, destinado a
leito viário da Rua Ney Galeão, ao Condomínio
Edifício Villa Andaluzia e dá outras providências.

Art.I' Fica o Executivo Municipal autorizado a desafetar e alienar ao Condomínio
Edifício Villa Andaluzia, inscrito no CNPJ sob o n' 05.765.104/0001-00, conforme processo
administrativo n' 00] .020584.03.2, o próprio municipal localizado na Rua Araras, destinado ao
leito viário da Rua Ney Galvão, proveniente do Loteamento Parque Residencial Malcon, assim
descrito: "Uma área com 832,00m:, com formato irregular, proveniente do Loteamento Parque
Residencial Ma[con, registrado sob o n' 46.]02 do Cartório de Registro de ]móveis da 4' Zona
desta Capital, distando aproximadamente 43,20m da Av. Sertório, com as seguintes medidas e
confrontações: a noroeste mede 1 2,00m limitando-se com o alinhamento da R. Araras; a nordeste
mede 64,00m em três segmentos: o primeiro partindo da divisa sudeste, mede 20,00m; o segundo
mede 8,00m; e o terceiro mede 36,00m; os segmentos limitam-se com o imóvel n' 9200 da Av.
Sertório; a sudoeste mede 55,00m limitando-se com o imóvel n' 9200 da Av. Sertório; e a sudeste
mede 20,00m limitando-se com o imóvel n' 9200 da Av. Sertório, no quarteirão formado pelas
Ruas Ney Galvão, Araras, pela Av. Sertório, pela AI. Três de Outubro e pela R. Tapirapes, no
Bairro Sarandi"

Art. 2' Fica fixado o valor total da área descrita no art. I' desta Lei em R$
254.750,00 (duzentos e cinquenta e quatro míl, setecentos e cinquenta reais), conforme avaliação
na data-base de setembro de 201 3.

Parágrafo único. O valor de alienação será atualizado pelo índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
até a data do primeiro pagamento, sendo de R$ 262.299,96 (duzentos e sessenta e dois mil,
duzentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) o valor total atualizado até fevereiro de
2014

Art. 3' O pagamento será efetuado com entrada de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
e o saldo em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, de acordo com a Lei n' 1 0.544, de 25 de setembro
de 2008, acrescido de juros simples de 1% a.m. (um por cento ao mês) e atualização mensal das
parcelas pelo IPCA até a data da assinatura da escritura de promessa de compra e venda.

Parágrafo único. As parcelas são vencíveis a cada 30 (trinta) dias, vinculando-se
o negócio à cláusula resolutiva, nos termos do art. 475 do Código Civil Brasileiro.

Art. 4' Em caso de atraso nos pagamentos, incidirá multa de 10% a.m. (d
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cento ao mês), além dos juros moratórios à razão de 1 % a.m. (um por cento ao mês).

Art. 5' As despesas decorrentes da alienação de que trata esta Lei c
expensas da adquirente.

Art. 6' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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