AUTÓGRAFO DE LEI Nº 1343, DE 03 DE MAIO DE 2017.
DO
PROJETO DE LEI Nº 14/2017 – 27 DE ABRIL DE 2017.
Autoriza o Executivo a alienar bens imóveis.
A Mesa da Câmara Municipal de Macedônia, Estado de
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas,
FAZ SABER, que a Câmara Municipal, em Sessão
Ordinária, realizada no dia 02 de maio de 2017, aprovou e
ela Decreta a seguinte Lei:Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar bens
públicos dominicais, consistentes das Quadras “A” e “B”, parte do Loteamento “Macedônia “F”,
desta cidade, num total de 8 (oito) lotes, a saber:QUADRA

LOTES – NºS

A
A
B
B

1e2
13 e 14
1a2
13 e 14

MATRÍCULA CRI
Fernandópolis
49.687 e 49.688
49.699 e 49.700
49,701 e 49.702
49.713 e 49.714

Artigo 2º - A alienação de tais bens, obedecida a Lei nº 8666/93 e
alterações pode ser feita à vista, pelo valor mínimo da avaliação que deverá ser realizada por
Comissão da Prefeitura e, ainda parceladamente, em até cinco (05) pagamentos, sendo o primeiro
no dia seguinte à aquisição e as demais, a cada mês, mesma data sucessivamente, com correção
monetária pelo INPC da FUNBGE e juros de hum por cento (1,00%) ao mês.
Artigo 3º - As despesas decorrentes desta lei serão satisfeitas com dotação
orçamentária do Orçamento Fiscal vigente, suplementadas se necessário.
Artigo 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Macedônia, 03 de maio de 2017.
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