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LEI MUNICIPAL N.° 1.642 de 26 de Outubro de 2018

"Dispöe sobre a integracão de area de expansão
urbana do municIpio de São Jose' da Bela Vista que
especifica e dá outras providências."

PAULO CESAR LOPES DO NASCIMENTO, Prefeito Municipal de São Jose' da Bela Vista,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuiçoes que ihe são conferidas por lei, e
FAZ SABER que a Câmara Municipal de São Jose' da Bela Vista, Estado de São Paulo,
APROVOU e ele SANCIONA a seguinte lei:

Artigo 10. Passa a integrar area de expansão urbana do MunicIpio de São Jose' da Bela Vista

para fins de implantacão de parcelamento de solo, area de imóvel rural corn acesso pela
Rodovia Prefeito Fábio Talarico SP 345 - KM 51 +164,66 metros, lado direito, sentido Franca

a São José da Bela Vista- SP, de propriedade de Julio César Vitorino e Juliana da Silva
Vitorino, registrada no CartOrio de Registro de Imóveis da Comarca de Franca, sob os nümeros
102.859 e 102.860, conforme descrita a caracterizaçäo a seguir:

MatrIcula 102.859 - Urna gleba d terras, situada no municIpio de Sao Jose' da Bela Vista - SP,

desta Cornarca de Franca - SP, 10 Subdistrito, no SItio Nossa Senhora Aparecida, assirn
descrito e caracterizado: Tern inIcio junto a divisa corn Francisco Roncardi Lirnonti, e Antonio
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Leme do Prado Junior, dal segue em uma distância de 201,48m SE, confrontando corn Antonio
Leme do Prado Junior, deflete a direita por divisa corn cerca segue em uma distância de
66,26m, confrontando corn rernanescente do irnóvel; deflete a direita por divisa corn cerca e
-

segue em uma distância de 2,66 rn, confrontando corn rernanescente do imóvel; deflete a
esquerda por divisa corn cerca e segue em uma distância de 67,36m, confrontando corn
rernanescente do imóvel; deflete a direita por divisa corn cerca e segue em uma distãncia de
199,82m NW, confrontando corn Francisco Roncardi Limonti, por divisa corn cerca, finairnente
defletindo a direita segue, na extensão de 156,00m NE, confrontando corn Francisco Roncardi

-

Limonti, fechando assirn uma area de 2,80,87 ha.

MatrIcula 102.860 - Urna gleba d terras, situada no rnunicIpio de São Jose' da Bela Vista - SP,

desta Cornarca de Franca - SP, 10 Subdistrito, no SItio Nossa Senhora Aparecida, assirn
descrito e caracterizado: Tern inIcio junto a divisa corn a area de propriedade de Julio Cesar
Vitorino e Antonio Leme do Prado Junior, segue ern uma distância de 188,52 rn SE,
confrontando corn Antonio Leme do Prado Junior, por divisa, corn cerca e segue ate encontrar
urn pequeno córrego contra seu curso, por uma distância de 124,00 metros retilIneos,
confrontando corn Elias Lirnonta, ate encontrar uma cerca de divisa; deflete a direita e segue
por cerca, em uma distãncia de 211,18 rn NW, confrontando corn Francisco Roncardi Limonti,
-

por divisa corn cerca, dal deflete a direita e segue em uma distância de 67,36m, confrontando
corn area de propriedade de Julio Cesar Vitorino; dal deflete a direita por divisa corn cerca e
segue em uma distãncia de 2,66m, confrontando corn area de propriedade de Julio Cesar
Vitorino, dal deflete a esquerda por divisa por cerca ate o inIcio da descriçAo, na extensão de
66,26 rn, confrontando corn area de propriedade de Julio Cesar Vitorino, fechando assim uma
area de 3,2033 ha.

Artigo 2°. Para fins de regularização de loteamentos urbanos em areas rurais já existentes,
mesmo que em situaçOes irregulares, ate a data da promulgacao da presente lei, nAo se aplicará
o disposto no artigo 30 da Lei Municipal no 748 de 1.989, ficando o municIpio responsável pela
execucAo dos serviços de coletas de lixo e limpeza das vias püblicas.
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