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063/97. DE. 21 DE VEMBRO DE 1997. 

toriza LegitLtnaço  de Posse de is.nàvei ui-bano e contem 
outras 	1dTV 

O Povo do Municipio de Sao Felix de Minas. Estado de 
:vnas Gerais. por seus representites legais, aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Aet 1 - Fica legitimada a posse do imovel urbano localizado 
a Rua Frei Inocèncio 5./n, centro, na cidade de São Fhx de Minas 
medindo. área total de 296,82 m2 (Duzentos e noventa e seis metros e oitenta e 
dois centinletros quadrados) com a área constnllcia de 42.50 m2 ( Quarenta e 
À ois metl•os e cinquenta centnnetros civadrados ou seja, 18,60 metros de frente, 
12 metros de fando 13,90 metros. na lateral esquerda e 2490 metros na lateral 
direita em nome de MARLI FERREIRA DA SILVA. Residente e domiciliada 
a Rua Frei iflOCfflClO. srri, centro. na cidade de São Felix de Minas - iG. 
portador da carteira de Identidade n M ..j 	F"' _rr 
)ó.572.296- 52. 

xágrxib Uni.co - O valor apurado com a venda do presente 
imovel. sem recolhido em agëncia bancaria arraves de guia expedida velo setor 
de Cadastro imobffiaro da Prefeimra conforme disposições do Codigo 
Tribut,rio Municipal. 

autorizado ao Chefe do Poder Executivo a praticar 
todos os demais aios necess3rios ao cumprimento da -,presente Lei, inclusive 
-12-1 4fa competente Escritura Publica de translerencla de domimo a 
propriedade. 

_L L. 	- Revogadas as disposições. em contrario, esta Lei 
entra em visor a partir da data de sua publicação. 

Gabinete cio Prefeito Municipal de S&o Fe —̀  x de Minas, aos 2.1 
dias do mês de Novembro de 1997. 

João B ista de Bastos 
Prefeit.o ftmc11 pa1 
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