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LEI ORDINÁRIA nº 520, de 20 de maio de 2.015. 

 

“Autoriza o Município de Trabiju, por meio do Chefe do Poder 

Executivo Municipal, a realizar permuta de imóveis e dá outras 

providências”. 

 

    FABRÍCIO DONIZETTI VANZELLI, Prefeito Municipal de Trabiju, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte LEI: 

 

Art. 1º-     Fica o Município de Trabiju autorizado a desmembrar uma área 

de 216,56 mts2 do imóvel urbano de sua propriedade, descrito na matrícula imobiliária nº 

16.971, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão Bonito-SP. 

 

§ 1º-     A área a ser desmembrada, de que trata o “caput” deste artigo, 

conterá as seguintes medidas e confrontações: 

 

     “É delimitada por um polígono irregular localizado nos fundos 

do terreno A de propriedade de Lurdes Elizabete Tomazini, matricula 16973  cuja descrição se 

inicia no vértice 13H1, assinalado em planta anexa como segue: Do vértice 13H1  segue até o 

vértice 13H2 no rumo de 35°39'27" SE, na extensão de 8,14 m; Do vértice 13H2  segue até o 

vértice 13H3 no rumo de 54°07'56" SW, na extensão de 29,99 m; Do vértice 13H3  segue 

até o vértice 13H4 no rumo de 35°42'32" NW, na extensão de 6,26 m; Finalmente do vértice 

13H4 segue até o vértice 13H1, (início da descrição), no rumo de 50°32'29" NE, na extensão 

de 30,056 m, fechando assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área de 216,56 

m². Confrontações :- do vértice 13H1, passando pelos vértices 13H2 e 13H3 até o vértice 

13H4 com o terreno D e do vértice 13H4 ao vértice 13H1 com o terreno A de propriedade de 

Lurdes Elizabete Tomazini, matricula 16973”. 

 

§ 2º-     Em seguida, fica o Município de Trabiju autorizado a permutar a 

área de que trata o parágrafo anterior com àquela que segue abaixo descrita, de propriedade 

da Lurdes Elizabete Tomazini, observando os mesmos fins da desapropriação e a legislação 

pertinente, a saber: 

 

    “Gleba delimitada por um polígono irregular cuja descrição se 

inicia no vértice 13B1, assinalado em planta anexa como segue: Do vértice 13B1  segue até o 

vértice 13C no rumo de 50°32'29" NE, na extensão de 13,98 m; Do vértice 13C  segue até o 

vértice 13G no rumo de 50°32'29" NE, na extensão de 7,37 m; Do vértice 13G  segue até o 

vértice 13G1 no rumo de 07°01'32" SW, na extensão de 29,44 m; Finalmente do vértice 

13G1 segue até o vértice 13B1, (início da descrição), no rumo de 39°27'31" NW, na extensão 

de 20,277 m, fechando assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área de 216,560 

m²  Confrontações :-  do vértice 13B1 ao vértice 13C com a Rua Salvador Pontieri; do vértice 

13C ao vértice 13G1 com o terreno do Município de Trabiju, matricula 16971 e do vértice 

13G1 ao vértice 13B1 com o terreno A”. 

 

§ 3º-     Os imóveis permutados poderão ou não ser incorporados a 

outros imóveis ou, se for o caso, objeto de novas matrículas imobiliárias. 
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Art. 2º-     Os encargos e despesas decorrentes da execução desta Lei, 

correrão por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas na lei orçamentária 

vigente e, se for o caso, nos exercícios posteriores. 

 

Art. 3º-    Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

Trabiju, 20 de maio de 2015. 

 

 

 

FABRÍCIO DONIZETTI VANZELLI 

Prefeito Municipal 

 

Registrada, publicada e afixada na Secretaria e no átrio desta Prefeitura Municipal na data 

supra, nos termos do artigo 85 da Lei Orgânica Municipal. 

 

 

        Rafaela Franco Vareda 

Secretária Municipal em Exercício 

 

 


