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LEI COMPLEMENTAR N°. 008/2020. 

Autoriza o Poder Executivo, em nome do Município de Urânia, a 
adquirir a titulo oneroso o imóvel que especifica e  di  outras 
providências. 

MÁRCIO ARJOL DOMINGUES, Prefeito do Município de Urânia, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei 
Complementar: 

Artigo 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir onerosamente, em nome do 
município, o imóvel cuja descrição inicia no perímetro no vértice M18, de coordenadas N 7.762.329,57m e E 
537.408,57m; localizado na divisa com terras pertencentes ao Espólio de Nanci Aparecida  Ferrari  Colombo - Gleba A, 
deste segue confrontando com terras pertencentes ao Espólio de Nanci Aparecida  Ferrari  Colombo - Gleba A, com os 
seguintes azimutes e distâncias: 109°06'24" e 282,93 m até o vértice M19, de coordenadas N 7.762.236,96m e E 
537.675,91m; 108°04'12" e 35,75 m até o vértice M20, de coordenadas N 7.762.225,87m e E 537.709,90m; 
121°3133" e 122,05 m até o vértice M21, de coordenadas N 7.762.162,05m e E 537.813,94m; 112°38'00" e 272,51 
m até o vértice M22, de coordenadas N 7.762.057,18m e E 538.065,46m; 184°29'09" e 8,57 m até o vértice M3, de 
coordenadas N 7.762.048,64m e E 538.064,79m; localizada na margem da Estrada Municipal  URN-020, deste segue 
confrontando com a margem da Estrada Municipal  URN-020, com o azimute 195°10'40" e 72,80 m até o vértice M4, 
de coordenadas N 7.761.978,38m e E 538.045,74m; localizado na divisa com a Faixa de Domínio da Rodovia 
Euclides da Cunha - SP 320, deste segue confrontando com a Faixa de Domínio da Rodovia Euclides da Cunha - SP 
320 com os seguintes azimutes e distâncias: 283°12'32" e 84,81 m até o vértice M5, de coordenadas N 
7.761.997,76m e E 537.963,17m; 285°31'07" e 98,64 m até o vértice M6, de coordenadas N 7.762.024,15m e E 
537.868,13m; 284°41'04" e 63,04 m até o vértice M7, de coordenadas N 7.762.040,13m e E 537.807,15m; localizado 
na divisa com terras pertencentes ao Espólio de Nanci Aparecida  Ferrari  Colombo - Gleba C, deste segue 
confrontando com terras pertencentes ao Espólio de Nanci Aparecida  Ferrari  Colombo - Gleba C, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 17°0828" e 59,11 m até o vértice M23, de coordenadas N 7.762.096,61m e E 537.824,57m; 
346°01'18" e 7,20 m até o vértice M24, de coordenadas N 7.762.103,60m e E 537.822,83m; 297°15'38" e 138,18 m 
até o vértice M25, de coordenadas N 7.762.166,89m e E 537.700,00m; 7°23'49" e 47,30 m até o vértice M26, de 
coordenadas N 7.762.213,80m e E 537.706,09m; 289°06'25" e 317,57 m até o vértice M27, de coordenadas N 
7.762.317,75m e E 537.406,02m: localizado na divisa da Faixa de Domínio da Estrada Municipal  URN-010, deste 
segue confrontando com a Faixa de Domínio da Estrada Municipal  URN-010, com o azimute 12°09'17" e 12,09 m até 
o vértice M18, ponto inicial da descrição deste perímetro. 
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§120 imóvel definido no caput deste artigo possui área correspondente a 3,5749 
hectares. 

§22 A aquisição será formalizada por intermédio da lavratura de escritura pública de 
compra e venda e posterior registro na matricula no imóvel. 

§32  0 Poder Executivo incorporará, por ato próprio, ao patrimônio da municipalidade 
o bem imóvel de que trata esta Lei. 

Artigo 2° A aquisição do imóvel será perfectibilizada com amparo no inciso X do  art.  
24 da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante o pagamento do montante avençado correspondente 
R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), a ser adimplido nos seguintes termos: 

I — R$ 230.00,00 (duzentos e trinta mil reais) à vista, pagos incontinenti à lavratura e 
registro da matricula do imóvel; 

II — R$ 60.00,000 (sessenta mil reais), pagos em quatro parcelas mensais e 
sucessivas, no valor de R$ 15.00,00 (quinze mil reais), cada. 

§1°. Os valores mencionados no caput deste artigo não sofrerão qualquer tipo de 

correção ou reajuste. 

§2°. Os valores mencionados no inciso ll terão seu pagamento iniciado 30 dias após 

o pagamento da parcela descrita no inciso I. 

§30. 0 valor referido no caput deste artigo, está dentro do valor de mercado e em 
consonância com a avaliação do imóvel realizada previamente para este fim. 

Artigo 30  - Fica expressamente dispensada a realização do processo licitatório para 
a compra do imóvel acima descrito, nos termos do artigo 24, inciso X, da Lei Federal N.°: 8.666, de 21 de junho de 
1993 e posteriores alterações. 

Artigo 4°- As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias. 

Artigo 50  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Uránia SP, 18 de agosto de 2.020. 

MÁRCI 	JOL DOMIN UES 
PREFEITO MUNICIPA 
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