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:. 12. Fica declarada de expansão urbana e passa a pertencer ao perímetro urbano do 

néia, a área de 50.860,00 m2  (Cinquenta mil, oitocentos e sessenta metros quadrados), 
ubinéia, Comarca de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, denominada "PARTE DO LOTE 

T - SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA", de origem da matrícula n2  10.050, do C.R.I. Local 

.o de Imóveis de Santa Fé do Sul, de propriedade de JOSÉ ROBERTO CORDEIRO RIBEIRO E 
EMOLIN RIBEIRO, compreendendo o seguinte roteiro: Iniciam-se as divisas dessa gleba 

scrição do seu perímetro no vértice AM4, de projeção UTM, X 502207.6498m e Y 

3calizado na divisa com a faixa de domínio da Rodovia Euclides da Cunha - SP 626/320, a 

endicular ao eixo da rodovia, na divisa com terras pertencentes a José Roberto Cordeiro 

ila n2  10.038; deste segue com azimute 202°40'11" na distância de 393,36 metros 

terras pertencentes a José Roberto Cordeiro Ribeiro até o vértice AM3 de projeção 

102m e Y 7768344.9519m, localizado junto à margem da Estrada Municipal RBN-070; 

azimute 306°44'50" na distância de 144,19 metros confrontando com a margem da 

RBN-070 até o vértice AM5, de projeção UTM, X 501940.5020m e Y 7768431.2200m, 

3 com terras pertencentes a Sedeval Socorro Pelissoni - Matrícula n2  10.039; deste segue 

40'11" na distância de 333,92 metros confrontando com terras pertencentes a Sedeval 

até o vértice AM6, de projeção UTM, X 502069.2011m e Y 7768739.3426m, localizado na 

de domínio da Rodovia Euclides da Cunha - SP 626/320, a 25,00 metros perpendicular ao 

este segue com azimute 102°47'07" na distância de 141,97 metros confrontando com a 

a Rodovia Euclides da Cunha - SP 626/320, até retornar ao vértice AM4, que foi o ponto 

ção perimétrica. 
rágrafo Único - As coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no 

Meridiano Central 51°00', fuso cartográfico -22 e datum o SIRGAS-2000. Azimutes, 

)ram calculados no plano de projeção U T M -Topográfico Local. 

t. 22  A expansão a que trata esta lei destinar-se-á para parcelamento de solo através 

t. 32  As despesas provenientes da execução da presente Lei correrão por conta das 

es do orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

t. 42  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e ou afixação, revogadas as 

ntrá rio. 
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CEP: 15790-000 - RUBINÉIA - ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N2  1356/2014 

"D eclara de expansão urbana a área que especifica e dá outras providências." 

A Prefeita Municipal de Rubinéia, CLEVOCI CARDOSO DA SILVA, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara 

Municipal aprovou e, ele sanciona a seguinte Lei: 

Prefeitura Municipal de Rubiné. 	0)de Outubro de 2014. 

CLEVOCI CARDOSO DA SILVA 
Prefeita Municipal 

Registrada em ivro próprio e publicada p • r . m local público de costume na mesma data . 	• 
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