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A câma.ra.Munioipal de Dores do Ir.daiá-l.1G, no uso de suas atri . buições legais, APRCNA,e eu, Pre:f'ei to 14unici:pal aanoãono a. se&"UinteLei:
Art.lQ)
- Fica. o Executivo Municipal devidamente a.utorizado
a.
doar aO Estado de ]tinas GeraiS, uma.'rea ooiosa de terreno com 2.642,OOm2
(dois mil seiscentos e quarenta e dois metros quadrados) 10ca1iza.da. entre
as nuas Capitão Ama.roe Santa Cruz, com uso de tm:f'E\5o de pedestres
e oam
po de futebol, ,Pc'1.ra :f'inalid.a!le de uso e constxução da.s dependências do t'
de~::lto.camento
da. Policia. lali tal.".
Art .2a) - He:f'e:dda.área tam as seguintes individuações,
do com leva.ntamento topográfico integrante desta. Lei:

de acoE,

ttPa.r~il1.(.lo
da um ponto inioia1 no encontro do terreno com a. Rua
Santa C:mz, segue-se em fren·te 39,5Orn, con:f':rontanclo·com a. Rua I em linha.'
re'~a 93,8Om, vire a e squarda segue 14,50m com.via urbana, vire 10,00mcom
via urbana, vire ainda confrontamo com lotes urbanoa 20,OOm,vire a dirJ!i.
ta confrontando com loteS urbanos 25,2Om, vire a direita .con:f':rontando lotes urbanos 60,00m, vire a direita
confronta11do com lotes urbanos l6,70m,
chegardo .à nua Santa C~-uz, ·botalizand.o 2.642,OOm2 (dois mil seiscentos
e
quarenta e doismet:roS quadntdos).

°

Art.3~) Executivo Hunici:pa.l usará dos meios legaiS
der as finalidades ·prElviata.s nos ar-bigos anteriores.
Art.4Q) - Fica, ainda o Executivo 1funioipal a.utorizado a abrir'
um crédito suplementar de até R$80.000,OO (oitenta mil reais),
para atender à construção da.s referidaS dependências, med.Larrbe convênio que se fil::
mar com o Donatário ou SecrE!ii7ria. que indicar.
Art

.so) - Além da. tírea aoima. mencionada e i:ndivid.ua.da.no

~~exO, o Executivo fica tamb~mautorizado, face o interesse pÚblico e social, a dar p:t'Oceguimen'hoà,. Rua Dl.". av:ldioe abertura da llua I, para selVi
dão de passagem e aooaao aos imóveis confrontan'~es da toda. a área
zando. o plano urbanÍstioo no local.
Art.6a)

-As

despeSaS com a escritura

de doação oorre~

ta do r~u.nidl)ÍO.

,
evogadas as disposições

,

ra

em contrario,

esta Lei .entra

de sua publicação.
do Doros do Imlaiá,

10 de HO"'rembro
de 1994.

