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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC. 01.613.121/0001 - 71 
Praça São Vicente, 05 - Centro - Fone: (033) 277 - 0045 - 277 - 0097 - CEP 35.275 - 000 

LEI N° 064/9?, DE 21 DE NC)VElvffl;RO DE 1997. 

Autoriza Legitimaç:ão de Posse de imóvel urbano e contem 
outras providénciaL 

O Povo do Municipio de São Féli.x de Minas:, Estado de 
Minas Gerais. por seus representantes legais, aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Fica  lep,iúm3 da a posse cio imóvel urbano localizado 
a Rua Perciliano Cn&do Peixoto. if 152. centro fl2 c:dac1e de Sào Felix de 
Minas - MG. medindo àr a total de 264 m2 (Duzent.oa: e sessenta e Quatro metros 
quadrados) com- arca constrwxia de 40 m2 uarent.a metI-os quadrados) ^x 
seja 12 metros de frente. 12 metros de fluido. 22 metros na lateral esquerda e 22 
metros. na lateral direita em nome de SERAFIM FERREIRA. Residente e 
domiciliada Rua Perciliano Cndicio Peixoto n 132 centro, na cidade de São 
Féli.x de Minas - MG. portador da carteira de Identidade n° M- 1.335.682 SSPlG 

09036-49e do CPf640.3. 	.  
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11 r 	valor apurado com a venda do presente 
imoveL sera recolhido em agencia bancaria atraves de ua expedida veio setor 
de Cadastro Imobiliario da Prefeitura conforme disvosçóes do Codigo 
Tributário Municipal. 

Ãrt. 20 - E autorizado ao Chefe do Poder Eec.ut.ivo a praticar 
todos os demais atos necess2rios ao cumprirriert.o da presente Lei, inclusive 
assinar a competente Escritura Publica de transfezéncia de dorninio cia 
prope-icciade. 

Art. 3° - Revogadas as disposições em contrario, esta Lei 
entra em vigor a partir da data de sua vublicação. 

- 	- 	
Gatinete dc refeito 	itucipal de São Feit de Minas aos 21 

L ri 	de cle 15397.  

João .atit.a de Basto-5 

Prefeito Municipal 

(Publicada no quadro de avisos em 21.1 
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