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Pr eitura Municipal de Bd1samo 

PROJETO DE LE! N.  0  03712018 

"Autoriza a desafetaçao de Sistemas de Lazer, 
desapropriaçao mediante permuta, doacao de areas e dá outras 
pro videncias" 

A Sra. Monica Beatriz Cenci! Garcia Borguezan, Prefoita 
Municipal em exercIcio do Bálsamo, Comarca do Mirassol, 
Estado do São Paulo, no uso de suas atribuicoos legais, 

FAZ SABER, que a Cámara Municipal aprovou e ela sanciona e 
promulga a seguinte Lei: 

Art. 1° - Ficam desafetados de sua primitiva condicao de bens 
indisponhveis, passando a categoria de bens disponIveis, Os 03 (trés) Sistemas 
de Lazer do Loteamento Distrito Industrial Aristides Antonio Arantes, situados 
no perimetro urbano da cidade, distrito e municIpio de Bálsamo/SP, comarca 
de Mirassol/SP, assim descritos e caracterizados: 

I - SISTEMA DE LAZER 01, DA QUADRA "A": imôvel objeto da 
Matricula N° 45.178, do Cartório de Registro de lmôveis de Mirassol/SP, sem 
benfeitorias, de formato irregular, corn area superficial de 2.274,03 metros 
quadrados, corn a seguinte descricao: corn frente para a Rua Projetada A, 
dentro do seguinte roteiro e confrontacoes: tern inIclo nurn ponto na divisa da 
Rua Projetada A e divisa corn o imOvel objeto da rnatrIcula n° 39.203 do CR1 de 
Mirassol/SP, de propriedade da Prefeitura Municipal de Bálsarno/SP, dal segue 
na divisa corn o imOvel objeto da matrIcula n° 39.203 do CR1 de Mirassol/SP, 
de propriedade da Prefeitura Municipal de Bálsamo/SP, corn rurno de 
51 004'09NE e disténcia de 85,18 metros, marco A2, dah segue em reta na 
distância de 8,27 metros, dal deflete a direita e segue em curvatura de raio 
6,00 metros na distância de 9,29 metros na divisa corn a Rua Projetada B, ate 
o marco 10, cravado na divisa corn a Area Verde 2 (matrIcula n° 30.351 do CR1 
de Mirassol/SP), do Loteamento Industrial sern Denominaçao, dal segue na 
divisa corn esta, corn rurno 11 025'38"SW e distância de 42,97 metros, ate o 
marco 11, cravado na divisa corn o imôvel objeto da matrIcula n° 30.673 do CR1 
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de Mirassol/SP, de propriedade de Moneco Industria AHrnentIcia LTDA-ME 
(Lote 01 da quadra 07 - Loteamento Industrial Sem Denominacao), dal segue 
na divisa corn este, corn rumo de 11 0 17'58"SW e distãncia de 26,20 metros, ate 
o marco 12, cravado na divisa corn o imOvel objeto da matrIcula n° 30.674 do 
CR1 de Mirassol/SP, de propriedade de Moneco Industria AlirnentIcia LTDA-ME 
(Lote 02 da quadra 07 - Loteamento Industrial Sem Denominaçao), dat segue 
na divisa corn este, corn rumo de 11 0 17'58" SW e distáncia de 6,80 metros, ate 
urn ponto na divisa corn o Lote 01 da Quadra A, dal defiete a direita e segue na 
distância de 43,59 metros, sendo 3,59 metros na divisa corn o Lote 01 da 
quadra A, 20,00 metros na divisa corn o Lote 02 da quadra A e 20,00 metros na 
divisa corn o Lote 03 da quadra A, ate urn ponto na divisa corn o Lote 03 da 
quadra A, dat deflete a esquerda e segue na divisa corn este, na distância de 
50,00 metros, ate urn ponto na divisa corn a Rua Projetada A, dat segue na 
divisa corn esta, 1,80 metros em reta e 14,14 metros em curva de raio 9,00 
metros, ate o ponto inicial desta descriçao. 

II - SISTEMA DE LAZER 02, DA QUADRA "B": imôvel objeto da 
Matricula NO 45.179, do CartOrio de Registro de lmôveis de Mirassol/SP, sem 
benfeitorias, de forrnato irregular, com area superficial de 1.620,44 metros 
quadrados, corn a seguinte descriçao: corn frente para a Rua Projetada A, 
dentro do seguinte roteiro e confrontacOes: tern inicio num ponto na divisa da 
Rua Projetada A e Lote 06 da quadra B, dat segue na divisa corn o Lote 06 da 
quadra B, na distáncia de 45,00 metros, dal deflete a esquerda e segue na 
distáncia de 40,00 metros, sendo 20,00 metros na divisa corn o Lote 06 da 
quadra B e 20,00 metros na divisa com o Lote 05 da quadra B, dat deflete a 
direita e segue na distância de 30,06 metros, sendo 18,00 metros na divisa 
corn o Lote 02 da quadra B e 12,06 metros na divisa corn o Lote 01 da quadra 
B, dal deflete a direita e segue na divisa corn a Estrada Municipal BSM-030, 
corn os respectivos rurnos e distâncias: corn rumo de 23 002'23"NW e distância 
de 26,89 metros, marco 26, corn rumo de 23 010'34"NW e distância de 19,09 
metros, dat segue em curvatura de raio 9,00 metros na distância de 11,66 
metros corn o Alargamento da Rua Projetada 05, dal segue na divisa corn o 
imóvel objeto da matrIcula n° 39.203 do CR1 de Mirassol/SP, de propriedade da 
Prefeitura Municipal de Bálsamo/SP, corn rumo de 51 004'09NE e distância de 
44,85 metros, dat deflete a direita e segue em curvatura de raio 9,00 metros e 
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distância de 14,14 metros na divisa corn a Rua Projetada A, dal segue em reta 
de 1,80 metros, ate o ponto inicial desta descrição. 

Ill - SISTEMA DE LAZER 03, DA QUADRA "C": imOvel objeto da 
MatrIcula NO 45.180, do CartOrio de Registro de lmOveis de Mirassol/SP, sern 
benfeitorias, de formato irregular, corn area superficial de 905,27 metros 
quadrados, corn a seguinte descriçäo: corn frente para a Rua Projetada C, 
dentro do seguinte roteiro e confrontaçOes: tern inhcio num ponto na divisa da 
Rua Projetada C, corn o irnOvel objeto da rnatricula n° 10.660 do CR1 de 
Mirassol/SP, de propriedade de Osvaldo José Pissin e Marlene Rodrigues 
Goncalves Pissin, dal segue na divisa corn este, corn rurno de 09 010'42"SW e 
distância de 45,15 metros, ate o marco 20, cravado na divisa corn o imOvel 
objeto da rnatrIcula n° 41.288 do CR1 de Mirassol/SP, de propriedade da 
Prefeitura Municipal de Bálsarno/SP (Area Institucional 01 - Lotearnento 
Recanto das Palmeiras), dal segue na divisa corn este, corn rurno de 
09010'42"SW e disténcia de 25,05 metros, ate o marco 21, cravado na divisa 
corn a Estrada Municipal BSM-030, dal segue na divisa corn esta, corn os 
respectivos rurnos e distâncias: rnarco 21-22, corn rurno de 23 0,03'05"NW e 
disténcia de 12,04 metros, marco 22, corn rurno de 23 013'05"NW e distância de 
29,84 metros, dal deflete a direita e segue na divisa corn a Rua Projetada C, 
em curvatura de raio 9,00 metros e distância de 13,52 metros, dal em reta de 
32,22 metros, ponto inicial desta descricao. 

Art. 20  - A desafetacao de que trata o artigo 10  da presente lei, se 
destina a doacao de lotes na forma da lei, do tipo industrial, oriundos dos 
desrnernbramentos dos 03 (trés) referidos Sisternas de Lazer, corn as 
dimensOes e confrontaçoes a seguir especificadas: 

- Do desmembramento do SISTEMA DE LAZER 01, DA 
QUADRA "A", corn area superficial de 2.274,03 metros quadrados, originar-se-
ao 06 (seis) lotes corn as seguintes descriçoes: 

a) LOTE 04, DA QUADRA A, do tipo industrial, situado no 
lotearnento denorninado Distrito Industrial Aristides Antonio Arantes, perImetro 
urbano da cidade, distrito e municIpio de Bálsarno/SP, cornarca de 
Mirassol/SP, sem benfeitorias, de formato irregular, rnedindo 1,80 metros de 
frente para a Rua Projetada A, mais 14,14 metros em curva de raio de 9,00 
metros faceando a Rua Projetada 05— [ado Impar (antes imôvel objeto da 
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matrIcula n° 39.203 do CR1 de Mirassol/SP, de propriedade da Prefeitura 
Municipal de Balsamo/SP); 10,80 metros nos fundos, confrontando corn o lote 
05; 38,40 metros pelo lado direito visto de frente, confrontando corn o lote 03; 
29,40 metros do outro lado, confrontando corn a Rua Projetada 05— lado Impar 
(antes imôvel objeto da matrIcula n° 39.203 do CR1 de Mirassol/SP, de 
propriedade da Prefeitura Municipal de Bálsamo/SP), corn a qual faz esquina, 
encerrando urna area de 397,34 metros quadrados. 

b) LOTE 05, DA QUADRA A, do tipo industrial, situado no 
loteamento denominado Distrito Industrial Aristides Antonio Arantes, perImetro 
urbano da cidade, distrito e municIpio de Bálsamo/SP, comarca de 
Mirassol/SP, sem benfeitorias, de formato regular, medindo 11,60 metros de 
frente para a Rua Projetada 05 - lado Impar (antes imOvel objeto da matrIcula 
n° 39.203 do CR1 de Mirassol/SP, de propriedade da Prefeitura Municipal de 
Bálsamo/SP), igual dimensäo nos fundos, por 10,80 metros da frente aos 
fundos, em ambos os lados, encerrando uma area de 125,28 metros 
quadrados, confrontando pelo lado direito visto de frente corn o lote 04, do 
outro lado corn o lote 06, e nos fundos corn o lote 03. 

c) LOTE 06, DA QUADRA A, do tipo industrial, situado no 
loteamento denominado Distrito Industrial Aristides Antonio Arantes, perImetro 
urbano da cidade, distrito e municIpio de Bálsamo/SP, comarca de 
Mirassol/SP, sem benfeitorias, de formato irregular, medindo 12,00 metros de 
frente para a Rua Projetada 05 - lado Impar (antes imOvel objeto da matrIcula 
n° 39.203 do CR1 de Mirassol/SP, de propriedade da Prefeitura Municipal de 
Balsamo/SP); 15,61 metros nos fundos, em reta de rumo 11 017'58"SW, 
confrontando respectivamente: na distância de 8,81 metros corn o imOvel 
objeto da matricula n° 30.673 do CR1 de Mirassol/SP, de propriedade de 
Moneco Industria AlimentIcia LTDA-ME (Lote 01 da quadra 07 - Loteamento 
Industrial Sem Denominacao) ate o marco 12 e na distância de 6,80 metros 
corn o imôvel objeto da matrIcula n° 30.674 do CR1 de Mirassol/SP, de 
propriedade de Moneco Industria AlimentIcia LTDA-ME (Lote 02 da quadra 07 
- Loteamento Industrial Sem Denominacao); 54,39 metros pelo lado direito 
visto de frente, confrontando respectivamente: na distância de 10,80 metros 
corn o lote 04, na distância de 20,00 metros corn o lote 03, na distância de 
20,00 metros corn o lote 02 e na distância de 3,59 metros corn o lote 01; 44,40 
metros do outro lado, confrontando corn o lote 07, encerrando uma area de 
592,76 metros quadrados. 
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d) LOTE 07, DA QUADRA A, do tipo industrial, situado no 
loteamento denominado Distrito Industrial Aristides Antonio Arantes, perImetro 
urbano da cidade, distrito e municIpio de Bálsamo/SP, comarca de 
Mirassol/SP, sem benfeitorias, de formato irregular, medindo 10,00 metros de 
frente para a Rua Projetada 05 - lado Impar (antes imôvel objeto da matrIcula 
n° 39.203 do CR1 de Mirassol/SP, de propriedade da Prefeitura Municipal de 
Balsarno/SP); 13,01 metros nos fundos, em reta de rumo 11 017'58"SW, 
confrontando corn o imóvel objeto da matrIcula n° 30.673 do CR1 de 
Mirassol/SP, de propriedade de Moneco Industria AlimentIcia LTDA-ME (Lote 
01 da quadra 07 - Loteamento Industrial Sem Denominacão); 44,40 metros 
pelo [ado direito visto de frente, confrontando corn o lote 06; 36,08 metros do 
outro lado, confrontando corn o lote 08, encerrando uma area de 402,41 metros 
quadrados. 

e) LOTE 08, DA QUADRA A, do tipo industrial, situado no 
loteamento denominado Distrito Industrial Aristides Antonio Arantes, perImetro 
urbano da cidade, distrito e municIpio de BálsamolSP, comarca de 
Mirassol/SP, sem benfeitorias, de formato irregular, medindo 10,00 metros do 
frente para a Rua Projetada 05 - lado Impar (antes imóvel objeto da matricula 
n° 39.203 do CR1 do Mirassol/SP, do propriedade da Prefeitura Municipal de 
Balsamo/SP); nos fundos, confrontando respectivarnente: 8,61 metros em reta 
de rumo I 1°25'38"SW, corn a Area Verde 2 (matrIcula n° 30.351 do CR1 de 
Mirassol/SP), do Loteamento Industrial sem Denominação ate o marco 11 e 
4,38 metros em rota de rumo 11 01 7'58"SW  com o irnOvel objeto da matricula n° 
30.673 do CR1 do Mirassol/SP, de propriedade de Moneco Industria AlimentIcia 
LTDA-ME (Lote 01 da quadra 07 - Loteamento Industrial Sem Denominacao); 
36,08 metros pelo [ado direito visto de frente, confrontando com o lote 07; 
27,79 metros do outro lado, confrontando corn o lote 09, encerrando uma area 
do 319,31 metros quadrados. 

f) LOTE 09, DA QUADRA A, do tipo industrial, situado no 
loteamento denominado Distrito Industrial Aristides Antonio Arantes, perImetro 
urbano da cidade, distrito e municIpio de Bálsamo/SP, comarca do 
Mirassol/SP, sem benfeitorias, de formato irregular, corn area superficial de 
436,93 metros quadrados, corn a seguinte descricao: tern inicio no marco 10, 
na divisa da Rua Projetada B e divisa corn a Area Verde 2 (matrIcula n° 30.351 
do CR1 de Mirassol/SP), do Loteamento Industrial sern Denorninaçao; dal 
segue confrontando corn a Area Verde 2 (rnatrIcula n° 30.351 do CR1 de 
Mirassol/SP), do Loteamento Industrial sem Denominacao, corn rumo de 
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I 1°25'38"SW e distância de 34,36 metros; dal deflete a direita e segue na 
distância de 27,79 metros, confrontando corn o lote 08; dal deflete a direita e 
segue confrontando corn a Rua Projetada 05 - lado Impar (antes imôvel objeto 
da matrIcula n° 39.203 do CR1 de Mirassol/SP, de propriedade da Prefeitura 
Municipal de Bálsamo/SP) corn rumo de 51 004'09NE e distância de 12,18 
metros ate o marco A2; dal segue em reta na distância de 8,27 metros, 
confrontando ainda corn a Rua Projetada 05 - lado Impar (antes imOvel objeto 
da matrIcula n° 39.203 do CR1 de Mirassol/SP, de propriedade da Prefeitura 
Municipal de Bálsamo/SP); dal deflete a direita e segue em curvatura de raio 
6,00 metros na distância de 9,29 metros confrontando corn a Rua Projetada B, 
ate o marco 10, inicial da presente descriçao. 

II - Do desmembramento do SISTEMA DE LAZIER 02, DA 
QUADRA "B", corn area superficial de 1.620,44 metros quadrados, originar-se-
âo 05 (cinco) lotes corn as seguintes descriçöes: 

a) LOTE 07, DA QUADRA B, do tipo industrial, situado no 
lotearnento denominado Distrito Industrial Aristides Antonio Arantes, perImetro 
urbano da cidade, distrito e municIplo de Bálsamo/SP, comarca de 
Mirassol/SP, sern benfeitorias, de formato irregular, medindo 1,80 metros de 
frente para a Rua Projetada A, mais 14,14 metros em curva de raio de 9,00 
metros faceando a Rua Projetada 05 - lado Impar (antes irnOvel objeto da 
matrIcula n° 39.203 do CR1 de Mirassol/SP, de propriedade da Prefeitura 
Municipal de Bälsamo/SP); 10,80 metros nos fundos, confrontando corn o lote 
08; 45,00 metros pelo lado esquerdo visto de frente, confrontando corn o lote 
06; 36,00 metros do outro lado, confrontando corn a Rua Projetada 05 - lado 
Impar (antes imOvel objeto da matrIcula n° 39.203 do CR1 de Mirassol/SP, de 
propriedade da Prefeitura Municipal de Bálsamo/SP), corn a qual faz esquina, 
encerrando urna area de 468,62 metros quadrados. 

b) LOTE 08, DA QUADRA B, do tipo industrial, situado no 
loteamento denominado Distrito Industrial Aristides Antonio Arantes, perImetro 
urbano da cidade, distrito e rnunicIpio de Bálsamo/SP, comarca de 
Mirassol/SP, sem benfeitorias, de formato irregular, medindo 8,85 metros de 
frente para a Rua Projetada 05 - lado Impar (antes imOvel objeto da matrIcula 
n° 39.203 do CR1 de Mirassol/SP, de propriedade da Prefeitura Municipal de 
Bálsarno/SP), mais 11,66 metros em curva de raio 9,00 metros faceando o 
Alargamento da Rua Projetada 05; 21,43 metros nos fundos, confrontando corn 
o lote 09; 23,30 metros pelo lado esquerdo visto de frente, confrontando 
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respectivarnente: na distância de 10,80 metros corn o tote 07 e na distância de 
12,50 metros corn o tote 06; 12,50 metros do outro lado, confrontando corn a 
Estrada Municipal BSM-030, corn a qual faz esquina, encerrando uma area de 
380,41 metros quadrados. 

c) LOTE 09, DA QUADRA B, do tipo industrial, situado no 
loteamento denominado Distrito Industrial Aristides Antonio Arantes, perImetro 
urbano da cidade, distrito e municIpio de Bálsamo/SP, comarca de 
Mirassol/SP, sern benfeitorias, de formato irregular, corn frente para a Estrada 
Municipal BSM-030, na distância de 6,59 metros em reta de rurno 23 010'34"NW 
ate o marco 26, mais 5,91 metros em reta de rumo 23 102'23"NW; 12,50 metros 
nos fundos, confrontando respectivamente: na distância de 7,50 metros corn o 
tote 06 e na distância de 5,00 metros com o tote 05; 24,86 metros pelo lado 
direito visto de frente, confrontando com o tote 10; 21,43 metros do outro lado, 
confrontando corn o tote 08, encerrando uma area de 285,64 metros 
quadrados. 

d) LOTE 10, DA QUADRA B, do tipo industrial, situado no 
toteamento denominado Distrito Industrial Aristides Antonio Arantes, perIrnetro 
urbano da cidade, distrito e municIpio de Bálsamo/SP, comarca de 
Mirassol/SP, sem benfeitorias, de formato irregular, medindo 9,80 metros de 
frente para a Estrada Municipal BSM-030; 10,00 metros nos fundos, 
confrontando corn o lote 05; 27,60 metros pelo lado direito visto de frente, 
confrontando corn o tote 11; 24,86 metros do outro lado, confrontando com o 
tote 09, encerrando urna area de 256,55 metros quadrados. 

e) LOTE 11, DA QUADRA B, do tipo industrial, situado no 
loteamento denominado Distrito Industrial Aristides Antonio Arantes, perIrnetro 
urbano da cidade, distrito e municIpio de Bálsamo/SP, cornarca de 
Mirassot/SP, sern benfeitorias, de formato irregular, medindo 11,18 metros de 
frente para a Estrada Municipal BSM-030; 5,00 metros nos fundos, 
confrontando corn o lote 05; 30,06 metros peto lado direito visto de frente, 
confrontando respectivamente: na distância de 12,06 metros corn o tote 01 e na 
distância de 18,00 metros corn o tote 02; 27,60 metros do outro lado, 
confrontando corn o tote 10, encerrando urna area de 229,22 metros 
quadrados. 
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Ill - Do desmembramento do SISTEMA DE LAZER 03, DA 
QUADRA "C", corn area superficial de 905,27 metros quadrados, originar-se-do 
02 (dois) lotes corn as seguintes descricoes: 

a) LOTE 01, DA QUADRA D, do tipo industrial, situado no 
lotearnento denorninado Distrito Industrial Aristides Antonio Arantes, perImetro 
urbano da cidade, distrito e municIpio de Bálsamo/SP, comarca de 
Mirassol/SP, sem benfeitorias, de formato triangular, rnedindo 30,00 metros de 
frente para a Rua Projetada C; 26,91 metros pelo lado direito visto de frente, 
por uma linha inclinada, confrontando corn o lote 02; e, 40,30 metros pelo lado 
esquerdo visto de frente, por urna linha inclinada, corn rumo de 09 0 10'42"SW, 
confrontando corn o imóvel objeto da matrIcula n° 10.660 do CR1 de 
Mirassol/SP, de propriedade de Osvaldo José Pissin e Marlene Rodrigues 
Gonçalves Pissin, encerrando uma area de 403,65 metros quadrados. 

b) LOTE 02, DA QUADRA D, do tipo industrial, situado no 
loteamento denominado Distrito Industrial Aristides Antonio Arantes, perImetro 
urbano da cidade, distrito e municIpio de Bálsamo/SP, comarca de 
Mirassol/SP, sem benfeitorias, de forrnato irregular, medindo 2,22 metros de 
frente para a Rua Projetada C, mais 13,52 metros em curva de ralo de 9,00 
metros faceando a Rua Projetada C; nos fundos, confrontando 
respectivamente: 4,85 metros em reta de rumo 10 058'37"SW, com o imôvel 
objeto da matrIcula n° 10.660 do CR1 de Mirassol/SP, de propriedade de 
Osvaldo José Pissin e Marlene Rodrigues Gonçalves Pissin ate o marco 20 e 
25,05 metros em reta de rumo 09010'42"SW, com o irnôvel objeto da matrIcula 
n° 41.288 do CR1 de Mirassol/SP, de propriedade da Prefeitura Municipal de 
Bálsamo/SP (Area Institucional 01 - Lotearnento Recanto das Palmeiras) ate o 
marco 21; 26,91 metros pelo lado esquerdo visto de frente, confrontando corn a 
lote 01; do outro lado, confrontando corn a Estrada Municipal BSM-030, na 
distância de 29,84 metros em reta de rumo 23 0 13'05"NW ate o marco 22, mais 
12,04 metros em reta de rumo 23 003'05"NW ate o marco 21, corn a qual faz 
esquina, encerrando uma area de 501,62 metros quadrados. 

Art. 30 - Para fins de compensacao ambiental pela desafetacao 
dos 03 (três) Sistemas de Lazer, perfazendo urna area superficial de 4.799,74 
metros quadrados, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir 
mediante desapropriacao por via amigável, uma area designada "NON 
AEDIFICAND", da quadra 03, do desmembrarnento sem denominacao, corn 

)j 
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uma area de 7.258,34 m2  de terras, localizada no perImetro urbano da cidade, 
distrito e municIpio de Báisamo/SP, comarca de Mirassol/SP (oriunda de 
desmembramento, pelo Registro n° 004, de 27 de Juiho de 2.010, da Matricula 
NO 38.348 do CR1 de Mirassol/SP), objeto da Matricula NO 41.771, do Cartôrio 
de Registro de lmOveis de Mirassol/SP, compreendida dentro do seguinte 
roteiro: inicia no marco n° 01, na margern direita do Corrego da GlOria ou da 
Himalala e na confrontacao corn o imOvel de Daniel Pires e João Pires 
Sobrinho e Fazenda Himalaia; segue corn o azimute de 146003', na distância 
de 96,98 metros ate o marco n° 02, confrontando corn a Fazenda Himalaia de 
Afif Thomé, Tecla Thomé, Maria Izabel Thorné e Maria Aparecida Thomé; 
deflete a direita e segue confrontando corn o tote 02 nas seguintes radials 
projetadas: azimute de 259048' na distância de 24,16 metros ate o marco n° 03, 
azimute de 283032' na distância de 4,52 metros ate o marco n° 04, azimute de 
271 022' na distância de 24,96 metros ate o marco n° 05, azimute de 297 056' na 
distância de 14,39 metros ate o marco n° 06, azimute de 283 003' na distância 
de 10,86 metros ate o marco n° 07 e azimute de 270036' na distância de 19,43 
metros ate o marco n° 08, situado no alinhamento da Rua Projetada 02; deflete 
a direita e segue corn o azimute de 322 052', na distáncia de 115,82 metros ate 
o marco n° 04, situado na margem direita do Corrego da GlOria ou da Himalala, 
confrontando corn a Rua Projetada 02 e corn imOvei da Prefeitura Municipal de 
Bälsamo; deflete a direita e segue pelo referido Corrego da Gloria ou da 
Hirnatala abaixo, na distância de 120,00 metros ate o marco inicial n° 01, 
confrontando corn imOvel de Daniel Pires e João Pires Sobrinho. 

Art. 41' - 0 pagamento dessa aquisicao será efetivado mediante 
permuta, ficando o Poder Executivo Municipal autorizado a transferir para Os 
expropriados, Os lotes 08 e 09 da quadra B, devidamente descritos e 
caracterizados no artigo 2 0 , inciso it, alIneas b e c, da presente lei, no ato da 
assinatura da escritura püblica de desapropriacao amigável. 

Parágrafo Unico - As despesas decorrentes da aquisiçao e da 
escrituracão da area desapropriada correräo por conta de dotaçao prOpria 
orcamentária, suplementada se necessário. 

Art. 50 - Os totes de que trata o artigo 2 0  da presente lei, exceto 
Os totes 08 e 09 da quadra B, a serem utilizados para pagamento indenizatôrio, 
destinar-se-ão exciusivamente a doaçäo para ernpresas através do Piano de 
Amparo e Incentivo Ernpresarial - PLAEBAL. 
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Parágrafo Unico - A presente doacao está condicionada a Lei 
Municipal n° 1.504, de 21 de Setembro de 1.999, Lei Municipal n° 1.544, de 16 
de Maio de 2.000 e Lei Municipal n° 2.317, de 22 de Agosto de 2.018. 

Art. 60  - As despesas corn a execucao da presente lei correrão 
por conta de dotacao própria orçarnentária, suplernentada se necessário. 

Art. 70  - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaçao. 

Paco Municipal Prefeito Senhor José Bento Geraldes, 27 de 

novembro de 2018. 

MOnica Bea r12&èncil Ga a Borghezan 
Prefeita Municipal em Exercicio 
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI N.° 037/2018 

Senhor Presidente, 

Senhores Véreadores, 

0 presente Projeto de Lei visa a desafetaçao dos 03 (trés) 
Sistemas de Lazer do Loteamento Distrito Industrial Aristides Antonio Arantes, 
situado no perImetro urbano da cidade, distrito e municIplo de Bálsamo/SP, 
comarca de Mirassol/SP, para fins de doaco de lotes na forma da lei, do tipo 
industrial, oriundos dos desmembramentos desses 03 (trés) referidos Sistemas 
de Lazer. 

Tat projeto, também preve, para fins de compensacao ambiental 
pela desafetaçäo dos 03 (trés) Sistemas de Lazer, perfazendo uma area 
superficial de 4.799,74 metros quadrados, a substituiçao por urna area 
designada "NON AEDIFICAND", da quadra 03, do desmembramento sem 
denorninacao, corn uma area de 7.258,34 m 2  de terras, localizada no perImetro 
urbano da cidade, distrito e municIpio de Bálsamo/SP, comarca de Mirassol/SP 
(oriunda de desmembramento, pelo Registro n° 004, de 27 de Julho de 2.010, 
da MatrIcula NO 38.348 do CR1 de Mirassol/SP), objeto da MatrIcula NO 41.771, 
do Cartário de Registro de lmôveis de Mirassol/SP, mediante a sua aquisiçao 

01 desapropriacao amigável e pagamento mediante permuta, através da 
transferência para os expropriados, dos lotes 08 e 09 da quadra B, resultante 
dos citados desmembramentos. 

0 poder Executivo Municipal optou por essa desafetacao, pela 
total inexistência de impactos negativos, pois esses sistemas de lazer, nunca 
foram utilizados para uma finalidade püblica (bern de uso comum do povo), 
tendo em vista as suas proximidades corn o Sisterna de Lazer 1, do 
Loteamento Residencial Jardim São José, possuidor de ampla estrutura de 
lazer e, por isso, altamente freqUentado pela populacao do local. 

F' 
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Assim, ante o acima exposto, acrescentando ainda estarem essas 
Areas inseridas num distrito industrial de pequeno porte, e, o fato do municIplo, 
no momento atual, nao dispor de recursos financeiros para criar novos distritos 
industrials, para atendimento, não so, as empresas aqui já instaladas (pagantes 
de aluguel ou funcionando em locals inadequados), mas também aquelas que 
por ventura aqui queiram se instalar, e que, este Poder Executivo solicita o 
apolo dos Nobres Vereadores na aprovacao deste Projeto de Lei. 

Paco Municipal Prefeito Senhor José Bento Geraldes, 27 de 

novembro de 2018. 

Monica B a9enciI Ga ía Borghezan 
Prefeita Municipal em ExercIcio 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

Refere-se o presente Memorial Descritivo ao Desmembramento dos 03 
(três) Sistemas de Lazer do Loteamento Distrito Industrial Aristides 
Antonio Arantes, situados no perImetro urbano da cidade, distrito e 
municIpio 'de Bálsarno/SP, cornarca de Mirassol/SP, conforme abaixo 
segue: 

1) DOS SISTEMAS DE LAZER A SEREM DESMEMBRADOS: 

I - SISTEMA DE LAZER 01, DA QUADRA "A": imóvel 
objeto da MatrIcula No 45.178, do Cartório de Registro de Imóveis de 
Mirassol/SP, sem benfeitorias, de formato irregular, corn area superficial de 
2.274,03 metros quadrados, corn a seguinte descricâo: corn frente para a 
Rua Proj etada A, dentro do seguinte roteiro e confrontaçôes: tern injcio 
nurn ponto na divisa da Rua Proj etada A e divisa corn o imóvel objeto da 
matrIcula no 39.203 do CR1 de Mirassol/SP, de propriedade da Prefeitura 
Municipal de Bálsamo/SP, dal segue na divisa corn o imóvel objeto da 
matrIcula no 39.203 do CR1 de Mirassol/SP, de propriedade da Prefeitura 
Municipal de Bálsamo/SP, corn rumo de 51004  O9NE e distância de 85,18 
metros, marco A2, daI segue em reta na distância de 8,27 metros, dal 
deflete a direita e segue em curvatura de raio 6,00 metros na distância de 
9,29 metros na divisa corn a Rua Projetada B, ate o marco 10, cravado na 
divisa corn a Area Verde 2 (matrIcula no 30.351 do CR1 de Mirassol/SP), 
do Loteamento Industrial sem Denominacão, daI segue na divisa corn esta, 
corn rumo 1 1°25'38"SW e distância de 42,97 metros, ate o marco 11, 
cravado na divisa corn o irnóvel objeto da matrIcula no 30.673 do CR1 de 
Mirassol/SP, de propriedade de Moneco Industria AlimentIcia LTDA-ME 
(Lote 01 da quadra 07 - Loteamento Industrial Sern Denorninacão), dal 
segue na divisa corn este, corn rumo de 1 1°17'58"SW e distância de 26,20 
metros, ate o marco 12, cravado na divisa corn o imóvel objeto da matrIcula 
no 30.674 do CR1 de MirassollSP, de propriedade de Moneco Industria 
AlirnentIcia LTDA-ME (Lote 02 da quadra 07 - Loteamento Industrial 
Sem Denominacão), daI segue na divisa corn este, corn rumo de 1 1 ° 17'58" 
SW e distância de 6,80 metros, ate urn ponto na divisa corn o Lote 01 da 
Quadra A, daI deflete a direita e segue na distância de 43,59 metros, sendoci_.. 
3,59 metros na divisa corn o Lote 01 da quadra A, 20,00 metros na divisa 
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corn o Lote 02 da quadra A e 20,00 metros na divisa corn o Lote 03 da 
quadra A, ate urn ponto na divisa corn o Lote 03 da quadra A, dal deflete a 
esquerda e segue na divisa corn este, na, distância de 50,00 metros, ate urn 
ponto na divisa corn a Rua Proj etada A, dal segue na divisa corn esta, 1,80 
metros em reta e 14,14 metros em curva de raio 9,00 metros, ate o ponto 
inicial desta descricão. 

II - SISTEMA DE LAZER 02, DA QUADRA "B": imóvel 
objeto da MatrIcula N° 45.179, do Cartório de Registro de Imóveis de 
Mirassol/SP, sem benfeitorias, de formato irregular, corn area superficial de 
1.620,44 metros quadrados, corn a seguinte descriçâo: corn frente para a 
Rua Proj etada A, dentro do seguinte roteiro e confrontaçôes: tern inIcio 
num ponto na divisa da Rua Proj etada A e Lote 06 da quadra B, daI segue 
na divisa corn o Lote 06 da quadra B, na distância de 45,00 metros, daI 
deflete a esquerda e segue na distância de 40,00 metros, sendo 20,00 
metros na divisa corn o Lote 06 da quadra B e 20,00 metros na divisa corn 
o Lote 05 da quadra B, dal deflete a direita e segue na distância de 30,06 
metros, sendo 18,00 metros na divisa corn o Lote 02 da quadra B e 12,06 
metros na divisa corn o Lote 01 da quadra B, dal deflete a direita e segue na 
divisa corn a Estrada Municipal BSM-030, corn os respectivos rumos e 
distâncias: corn rumo de 23°02'23"NW e distância de 26,89 metros, marco 
26, corn rumo de 23°10'34"NW e distância de 19,09 metros, daI segue em 
curvatura de raio 9,00 metros na distância de 11,66 metros corn o 
Alargamento da Rua Proj etada 05, dal segue na divisa corn o irnóvel objeto 
da matrIcula no 39.203 do CR1 de Mirassol/SP, de propriedade da 
Prefeitura Municipal de Bálsarno/SP, corn rurno de 5 1°04'09NE e distância 
de 44,85 metros, dal deflete a direita e segue em curvatura de raio 9,00 
metros e distância de 14,14 metros na divisa corn a Rua Projetada A, daI 
segue em reta de 1,80 metros, ate o ponto inicial desta descricão. 

III - SISTEMA DE LAZER 03, DA QUADRA "C": irnóvel 
objeto da MatrIcula N° 45.180, do Cartório de Registro de Irnóveis de 
MirassollSP, sem benfeitorias, de formato irregular, corn area superficial de 
905,27 metros quadrados, corn a seguinte descriço: corn frente para a Rua 
Projetada C, dentro do seguinte roteiro e confrontacOes: tern inIcio num 
ponto na divisa da Rua Projetada C, corn o imóvel objeto da matrIcula no 
10.660 do CR1 de Mirassol/SP, de propriedade de Osvaldo Jose' Pissin 
Marlene Rodrigues Goncalves Pissin, daI segue na divisa corn este, corn 
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rumo de 09°10'42"SW e distância de 45,15 metros, ate o marco 20, 
cravado na divisa corn o imóvel objeto da matrIcula n° 41.288 do CR1 de 
Mirassol/SP, de propriedade da Prefeitura Municipal de Bálsarno/SP (Area 
Institucional 01 - Loteamento Recanto das Palmeiras), dal segue na divisa 
corn este, corn rumo de 09°10'42"SW e distância de 25,05 metros, ate o 
marco 21, cravado na divisa corn a Estrada Municipal BSM-030, dal segue 
na divisa corn esta, COffi Os respectivos rurnos e distâncias: marco 21-22, 
corn rumo de 23°503'05"NW e distância de 12,04 metros, marco 22, corn 
rumo de 23°13'05"NW e distância de 29,84 metros, dal deflete a direita e 
segue na divisa corn a Rua Proj etada C. em curvatura de raio 9,00 metros e 
distância de 13,52 metros, dal em reta de 32,22 metros, ponto inicial desta 
descricâo. 

2) DOS LOTES RIESULTANTES DOS DESMEMBRAMENTOS: 

I - Do desrnembramento do SISTEMA DE LAZER 01, DA 
QUADRA "A", originou 06 (seis) lotes corn as seguintes descriçoes: 

a) LOTE 04, DA QUADRA A, do tipo industrial, situado no 
loteamento denominado Distrito Industrial Aristides Antonio Arantes, 
perImetro urbano da cidade, distrito e municIpio de Bálsamo/SP, comarca 
de Mirassol/SP, sem benfeitorias, de formato irregular, medindo 1,80 
metros de frente para a Rua Projetada A, rnais 14,14 metros em curva de 
raio de 9,00 metros faceando a Rua Proj etada 05 - lado Impar (antes 
imóvel objeto da rnatrIcula n° 39.203 do CR1 de Mirassol/SP, de 
propriedade da Prefeitura Municipal de Bálsamo/SP); 10,80 metros nos 
fundos, confrontando corn o lote 05; 38,40 metros pelo lado direito visto de 
frente, confrontando corn o lote 03; 29,40 metros do outro lado, 
confrontando corn a Rua Proj etada 05 - lado Impar (antes irnóvel objeto da 
matrIcula no 39.203 do CR1 de Mirassol/SP, de propriedade da Prefeitura 
Municipal de Bálsamo/SP), corn a qual faz esquina, encerrando uma area 
de 397,34 metros quadrados. 

b) LOTE 05, DA QUADRA A, do tipo industrial, situado no 
lotearnento denominado Distrito Industrial Aristides Antonio Arantes, 
perImetro urbano da cidade, distrito e municIpio de Bálsamo/SP, comarca 
de MirassoIIISP, sem benfeitorias, de formato regular, rnedindo 11,69,,-,  
metros de frente para a Rua Projetada 05 - lado Impar (antes imóvel obj to 
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da matrIcula no 39.203 do CR1 de Mirassol/SP, de propriedade da 
Prefeitura Municipal de Bálsamo/SP), igual dimensâo nos fundos, por 
10,80 metros da frente aos fundos, em ambos os lados, encerrando uma 
area de 125,28 metros quadrados, confrontando pelo lado direito visto de 
frente corn o lote 04, do outro lado corn o lote 06, e nos fundos corn o lote 
03. 

c) LOTE 06, DA QUADRA A, do tipo industrial, situado no 
loteamento denominado Distrito Industrial Aristides Antonio Arantes, 
perImetro urbano da cidade, distrito e municIpio de BálsamoISP, comarca 
de Mirassol/SP, scm benfeitorias, de forrnato irregular, medindo 12,00 
metros de frente para a Rua Projetada 05 - lado Impar (antes imóvel objeto 
da matrIcula no 39.203 do CR1 de Mirassol/SP, de propriedade da 
Prefeitura Municipal de Bálsamo/SP); 15,61 metros nos fundos, em reta de 
rumo 1 1°17'58"SW, confrontando respectivamente: na distãncia de 8,81 
metros corn o imóvel objeto da matrIcula no 30.673 do CR1 de Mirassol/SP, 
de propriedade de Moneco Industria Aiim entIcia LTDA-ME (Lote 01 da 
quadra 07 - Lotearnento Industrial Scm Denorninacão) ate o marco 12 e na 
distância de 6,80 metros corn o imóvel objeto da matrIcula no 30.674 do 
CR1 de Mirassol/SP, de propriedade de Moneco Industria AlimentIcia 
LTDA-ME (Lote 02 da quadra 07 - Loteamento Industrial Sem 
Denominacão); 54,39 metros pelo lado direito visto de frente, confrontando 
respectivamente: na distância de 10,80 metros corn o lote 04, na distância 
de 20,00 metros corn o lote 03, na distância de 20,00 metros corn o lote 02 
e na distância de 3,59 metros corn o lote 01; 44,40 metros do outro lado, 
confrontando corn o lote 07, encerrando urna area de 592,76 metros 
quadrados. 

d) LOTE 07, DA QUADRA A, do tipo industrial, situado no 
loteamento denominado Distrito Industrial Aristides Antonio Arantes, 
perImetro urbano da cidade, distrito e municIpio de Bálsamo/SP, comarca 
de Mirassol/SP, scm benfeitorias, de formato irregular, medindo 10,00 
metros de frente para a Rua Proj etada 05 - lado Impar (antes imóvel objeto 
da matrIcuia no 39.203 do CR1 de Mirassol/SP, de propriedade da 
Prefeitura Municipal de Bálsamo/SP); 13,01 metros nos fundos, em reta de 	' 

rumo 1 1°17'58"SW, confrontando corn o imóvei objeto da rnatrIcula n ° 2-7 
30.673 do CR1 de Mirassol/SP, de propriedade de Moneco Indusria 
AlimentIcia LTDA-ME (Lote 01 da quadra 07 - Loteamento Inck1trial 
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Sem Denominação); 44,40 metros pelo lado direito visto de frente, 
confrontando corn o lote 06; 36,08 metros do outro lado, confrontando corn 
o lote 08, encerrando uma area de 402,41 metros quadrados. 

e) LUTE 08, DA QUADRA A, do tipo industrial, situado no 
loteamento denominado Distrito Industrial Aristides Antonio Arantes, 
perImetro urbano da cidade, distrito e municIpio de Bálsamo/SP, comarca 
de Mirassol/SP, sern benfeitorias, de formato irregular, medindo 10,00 
metros de frente para a Rua Proj etada 05 - lado Impar (antes imóvel objeto 
da matrIcula no 39.203 do CR1 de Mirassol/SP, de propriedade da 
Prefeitura Municipal de Bálsamo/SP); nos fundos, confrontando 
respectivamente: 8,61 metros em reta de rumo 1 1°25'38"SW, corn a Area 
Verde 2 (matrIcula no 30.351 do CR1 de Mirassol/SP), do Loteamento 
Industrial sem Denominaçâo ate o marco 11 e 4,38 metros em reta de rumo 
1 1°17'58"SW corn o imóvel objeto da matrIcula no 30.673 do CR1 de 
Mirassol/SP, de propriedade de Moneco Industria AlimentIcia LTDA-ME 
(Lote 01 da quadra 07 - Loteamento Industrial Sern Denominacao); 36,08 
metros pelo lado direito visto de frente, confrontarido corn o lote 07; 27,79 
metros do outro lado, confrontando corn o lote 09, encerrando uma area de 
319,31 metros quadrados. 

f) LUTE 09, DA QUADRA A, do tipo industrial, situado no 
loteamento denominado Distrito Industrial Aristides Antonio Arantes, 
perImetro urbano da cidade, distrito e municIpio de Bálsamo/SP, comarca 
de Mirassol/SP, sem benfeitorias, de formato irregular, corn area superficial 
de 436,93 metros quadrados, corn a seguinte descricâo: tern inIcio no marco 
10, na divisa da Rua Proj etada B e divisa corn a Area Verde 2 (matrIcula no 
30.351 do CR1 de MirassollSP), do Loteamento Industrial sem 
Denorninação; dal segue confrontando corn a Area Verde 2 (matrIcula n o  

30.351 do CR1 de Mirassol/SP), do Lotearnento Industrial sem 
Denominaço, corn rurno de 1 1°25'38"SW e distância de 34,36 metros; dal 
deflete a direita e segue na distância de 27,79 metros, confrontando corn o 
lote 08; daI deflete a direita e segue confrontando corn a Rua Proj etada 05 - 
lado Impar (antes imóvel objeto da matrIcula no 39.203 do CR1 de 
Mirassol/SP, de propriedade da Prefeitura Municipal de Bálsamo/SP) corn, 
rumo de 5 1°04'09NE e distância de 12,18 metros ate o marco A2; daI see 
em reta na distância de 8,27 metros, confrontando ainda corn,kua 
Projetada 05 - lado Impar (antes imóvel objeto da matrIcula no 39.Q3 do 
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CR1 de Mirassol/SP, de propriedade da Prefeitura Municipal de 
Bálsarno/SP); dal deflete a direita e segue em curvatura de raio 6,00 metros 
na distância de 9,29 metros confrontando corn a Rua Proj etada B, ate o 
marco 10, inicial da presente descrição. 

II - Do desmembrarnento do SISTEMA DE LAZER 02, DA 
QUADRA "B", originou 05 (cinco) lotes corn as seguintes descriçôes: 

a) LOTE 07, DA QUADRA B, do tipo industrial, situado no 
lotearnento denominado Distrito Industrial Aristides Antonio Arantes, 
perImetro urbano da cidade, distrito e municIpio de Bálsamo/SP, comarca 
de Mirassol/SP, sem benfeitorias, de formato irregular, medindo 1,80 
metros de frente para a Rua Proj etada A, rnais 14,14 metros em curva de 
raio de 9,00 metros faceando a Rua Projetada 05 - lado Impar (antes 
imóvel objeto da matrIcula n° 39.203 do CR1 de Mirassol/SP, de 
propriedade da Prefeitura Municipal de Bálsamo/SP); 10,80 metros nos 
fundos, confrontando corn o lote 08; 45,00 metros pelo lado esquerdo visto 
de frente, confrontando corn o lote 06; 36,00 metros do outro lado, 
confrontando corn a Rua Proj etada 05 - lado Impar (antes imóvel objeto da 
matrIcula n° 39.203 do CR1 de Mirassol/SP, de propriedade da Prefeitura 
Municipal de Bálsamo/SP), corn a qual faz esquina, encerrando uma area 
de 468,62 metros quadrados. 

b) LOTE 08, DA QUADRA B, do tipo industrial, situado no 
loteamento denominado Distrito Industrial Aristides Antonio Arantes, 
perIrnetro urbano da cidade, distrito e municIpio de Bálsamo/SP, comarca 
de Mirassol/SP, scm benfeitorias, de formato irregular, medindo 8,85 
metros de frente para a Rua Proj etada 05 - lado Impar (antes imóvel objeto 
da matrIcula n° 39.203 do CR1 de Mirassol/SP, de propriedade da 
Prefeitura Municipal de Bálsamo/SP), mais 11,66 metros em curva de raio 
9,00 metros faceando o Alargamento da Rua Projetada 05; 21,43 metros 
nos fundos, confrontando corn o lote 09; 23,30 metros pelo lado esquerdo 
visto de frente, confrontando respectivamente: na distância de 1 0,80metros 
corn o lote 07 e na distância de 12,50 metros corn o lote 06; 12,50 metros 
do outro lado, confrontando corn a Estrada Municipal BSM-030, corn a 
qual faz esquina, encerrando uma area de 380,41 metros quadrados. 

----- 
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c) LOTE 09, DA QUADRA B, do tipo industrial, situado no 
loteamento denominado Distrito Industrial Aristides Antonio Arantes, 
perImetro urbano da cidade, distrito e municIpio de Bálsamo/SP, comarca 
de Mirassol/SP, sern benfeitorias, de formato irregular, corn frente Para a 
Estrada Municipal BSM-030, na distância de 6,59 metros em reta de rumo 
23 0 10'34"NW ate o marco 26, mais 5,91 metros em reta de rumo 
23 002'23"NW; 12,50 metros nos fundos, confrontando respectivamente: na 
distância de 7,50 metros corn o lote 06 e na distância de 5,00 metros corn o 
lote 05; 24,86 metros pelo lado direito visto de frente, confrontando corn o 
lote 10; 21,43 metros do outro lado, confrontando com o lote 08, 
encerrando uma area de 28 5,64 metros quadrados. 

d) LOTE 10, DA QUADRA B, do tipo industrial, situado no 
loteamento denominado Distrito Industrial Aristides Antonio Arantes, 
perImetro urbano da cidade, distrito e municIpio de Bálsarno/SP, comarca 
de Mirassol/SP, sern benfeitorias, de formato irregular, medindo 9,80 
metros de frente Para a Estrada Municipal BSM-030; 10,00 metros nos 
fundos, confrontando corn o lote 05; 27,60 metros pelo lado direito visto de 
frente, confrontando corn o lote 11; 24,86 metros do outro lado, 
confrontando corn o lote 09, encerrando uma area de 256,55 metros 
quadrados. 

e) LOTE 11, DA QUADRA B, do tipo industrial, situado no 
loteamento denominado Distrito Industrial Aristides Antonio Arantes, 
perImetro urbano da cidade, distrito e municIpio de Bálsamo/SP, cornarca 
de Mirassol/SP, sern benfeitorias, de formato irregular, medindo 11,18 
metros de frente Para a Estrada Municipal BSM-030; 5,00 metros nos 
fundos, confrontando corn o lote 05; 30,06 metros pelo lado direito visto de 
frente, confrontando respectivamente: na distância de 12,06 metros corn o 
lote 01 e na distância de 18,00 metros corn o lote 02; 27,60 metros do outro 
lado, confrontando corn o lote 10, encerrando urna area de 229,22 metros 
quadrados. 

III - Do desrnembramento do SISTEMA DE LAZER 03, DA 
QUADRA "C", originou 02 (dois) lotes com as seguintes descriçöes: 

a) LOTE 01, DA QUADRA D, do tipo industrial, siF
a
dono 

loteamento denominado Distrito Industrial Aristides Antoniontes, 

LI 
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perImetro urbano da cidade, distrito e rnunicIpio de Bálsarno/SP, comarca 
de Mirassol/SP, sern benfeitorias, de formato triangular, medindo 30,00 
metros de frente para a Rua Projetada C; 26,91 metros pelo lado direito 
visto de frente, por uma linha inclinada, confrontando corn o lote 02; e, 
40,30 metros pelo lado esquerdo visto de frente, por urna linha inclinada, 
corn rurno de 09°10'42"SW, confrontando corn o imóvel objeto da 
matrIcula n° 10.660 do CR1 de Mirassol/SP, de propriedade de Osvaldo 
Jose' Pissin e Marlene Rodrigues Gonçalves Pissin, encerrando uma area de 
403,65 metros quadrados. 

b) LOTE 02, DA QUADRA D, do tipo industrial, situado no 
loteamento denorninado Distrito Industrial Aristides Antonio Arantes, 
perImetro urbano da cidade, distrito e municIpio de Bálsamo!SP, comarca 
de Mirassol/SP, sern benfeitorias, de formato irregular, medindo 2,22 
metros de frente para a Rua Proj etada C, mais 13,52 metros em curia de 
raio de 9,00 metros faceando a Rua Proj etada C; nos fundos, confrontando 
respectivamente: 4,85 metros em reta de rumo 10°58'37"SW, corn o imóvel 
objeto da matrIcula n° 10.660 do CR1 de Mirassol/SP, de propriedade de 
Osvaldo José Pissin e Marlene Rodrigues Goncalves Pissin ate o marco 20 
e 25,05 metros em reta de rumo 09°10'42"SW, corn o imóvel objeto da 
matrIcula no  41.288 do CR1 de Mirassol/SP, de propriedade da Prefeitura 
Municipal de Bálsamo/SP (Area Institucional 01 - Loteamento Recanto das 
Palmeiras) ate o marco 21; 26,91 metros pelo lado esquerdo visto de frente, 
confrontando corn o lote 01; do outro lado, confrontando corn a Estrada 
Municipal BSM-030, na distância de 29,84 metros em reta de rumo 
23 0 13'05"NW ate o marco 22, mais 12,04 metros em reta de rumo 
23 003'05"NW ate o marco 21, corn a qual faz esquina, encerrando urna 
area de 501,62 metros quadrados. 

Bálsamo, 23 de N9embro de 2.018. 

José 
Engenheiro Civil - Crea/SP: 060.085.386-8 

Diretor Municipal de Servicos e Obras Püblicas 
ART N°28 	30181463667 

PrWtárioN 
Prefeitura MIin4e4pal de 1álsamo 

MOnica Beatriz CencltGarclaB0r9 ezan 
?refrita ?4unuipaf em *Exerckw 
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