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= LEI N.o 2.309 . DE 08 DE ABRIL DE 2015 = 
"Autoriza a Prefeitura Municipal a receber órea de terreno em doaçõo e dá outras 


Providências 'Correlotos. " 


A PREFEITA MUNICIPAL DE 
AURIFLAMA, Estado de São Paulo, etc ... 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e 
promulga a seguinte lei: 

Artígo r - Fica a Prefeitura Municipal autorizada a receber por 
doaç~o, ele RECANTO REAL CONSTRUÇÕES e EMPREENDfME TOS 
IMOBILlÁRIOS LTDA, através de seus representantes legal ,. uma área Jxivada com · 
natureza e uso púb li co, c0I11 ..18.99 1,80 111\ constante do Cadastro Municipal Cl n° 5805 
- SQL 069.89.01 -0l. 

Artigo 2° - A área acima referida está gravada com servielão ele 
passagem em favor da COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
PAULISTA - CTEEP, com Inscrição/Código do Imóvel sob nO069890101100005805 
junto à Prefeitura Municipal de Auritlama, com arruamentos já doados à 
Jl1 LI ni ci paI idade . 

ParáOTafo Único - A área de terreno a clue se refere o artioo I".o b 

será doada por escritura públ ica, sem nenhum encargo financeiro para a 
Municipalidade, ficando expresso que todas as despesas de lavratura e registro da 
escri tura correram por con ta da doadora. 

Artigo 3" - A escritura de doação da área a que se refere a 
presente Lei deverá ser outorgada no prazo de 30 (trinta) dias a contm da data de sua 
promulgação. 

Artigo 4° - Findo os prazos estabelec idos a lei perde a sua 
eficácia e se já estiver lavrada a escritura de doação a área passa a pertencer à classe dos 
bens dominiais da Prefeitura sem qualquer notificação, indeni zação ou outra qualquer 
obrigação por parte do Poder Público Municipal. ~ 

Artigo 5" - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Artigo 6" - Revogam-se as di sposições em contrário. 
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