DECRETO NQ 0709 DE 28 DE DEZEHBRO DE 1995.

Aprova permissão de uso de terreno
ao Sindicato dos Trabalhadores e
Servidores Públicos Municipais de
Itcdsira.

O Prefeito Municipal de Itabira,
no uso de suas atribuições legais;

o

DECRETA:
Art.
10
Fica
aprovada a
permissão de uso de terreno integrante de área intitucional do
loteamento Esplanada da Estação, com 900 m^ ( novecentos metros
quadrados), feita ao Sindicato dos Trabalhadores e Servidores
Públicos Municipais de Itabira.

em contrário
publicação.
(j

, este

decreto

Art. 20 - Revogadas as diposições
entra em vigor na data de sua

Prefeitura Municipal de Itabira, 28 de dezembro de 1995.

OUMPID PIRES GOERRA
PREFEITO MUNICIPAI.

DARCY S^p^ GDERRA
C H E F B ^ GABINETE

/smfs

Offcio 1-10.000 Fls. 10/95

*

•

TERMO DE PERMISSÃO DE USO

O

o

Fica destinado ao uso do Sindicato dos
Trabalhadores e Servidores Públicos Municipais de Itabira o terreno
descrito abaixo, situado na Esplanada da estação, nesta cidade.
A permissão é válida pelo prazo de 10 (dez)
anos, contados da assinatura do presente instrumento, sendo
estabelecido que qualquer construção edificada no terreno ao mesmo
aderirá findo o prazo da presente permissão.
"Começa em PO, situado na intercessão da linha
divisória esquerda do lote 4 e linha divisória direita do lote 5 da
quadra 1 com o ponto situado no vértice do ângulo reto, constituído
pelas linhas das divisas laterais do terreno; deste ponto, segue em
linha reta e passando sucessivamente pelo fundo dos lotes 4,3, 2 e
1 da quadra 1, atinge Pl, situado na intercessão da linha de fundo
do lote 1 com a linha do arco formado pelo limite da gleba loteada;
deste ponto, convergindo ã direita, segue em curva acompanhando o
limite da gleba loteada confinante com a Av. Duque de Caxias por 65
m, até atingir P2, situado na guia da calçada da Av. Duque de
Caxias.
Deste ponto, convergindo ã direita, segue por
28,50 m, confinando com terreno público, até atingir PO, ponto de
partida da presente descrição, envolvendo terreno com 900 m^.
Prefeitura Municipal de Itabira, 28 de dezembro de 1995.
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DE: DEPARTAMENTO DE URBANISMO

o

PARA: GABINETE DO PREFEITO

Encaminhamos sugestão de área para Permissão de Uso ao Sindicato
dos Servidores da Prefeitura de Itabira, no Baixro Esplanada

da

Estação, com área de 900m2.
Seguem, em anexo. Memorial Descritivo e planta.
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Regínald

Priscila STTTãrtins da Costa

Chefe do b

Secretária Municipal Desenvo^l
vimento Urbano Meio Ambiente

\í>*^

cA^C^—'WX Í3*^

Em:

11,12,95

^
Otldo tl - 2&&00 Fh.

tll».

^ o / ( t / ? "7
^'O

<ke

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA

MEMORIAL DESCRITIVO
Imávei constitiiído por uma áiea de 900,00 n^ situado na Avenida Duque de Caxias,
iK) Bairro Esplanada da Estação, constitiiido pelas seguintes medidu

Ò

Pelafi«iitc,numa «cUnsflò de 65,(K) metros, pek esquoda, de q o ^
olha para o lote, por unu extiensâò de 28«50 metros dividindo com o terreno da
AssociaçSo Médica, pelos fimdos por mna extensão de 60,00 metros dividindo cem os
lotes 01,02,03 e 04 da qoadm 01, coafòfmc planta que iiâegm o presente memorial.

p.iz-a?

ò

7)

'^í-i;Sy^';*r:v-

A»»C^iACÃO

U^GX>\<^A

TR\BbNA-i. í ^ . TRA&'4 4-HC
A'ReA
^2Lb,^OiM?

i^/CpiO
A'Í?EA

Ce^TRC
A'R&A

pP-.s.írtVAAV
2Oi7,0C5l>c^

[>fc 6Aü_PE

P3NTA4^t7a^^

Digitally signed by STOQUE
SOLUCOES TECNOLOGICAS
LTDA:05388674000129
Date: 2008.10.02 18:35:28 03:00
Reason:
Location: Belo Horizonte

Digitally signed by RAINEY
BARBOSA ALVES MARINHO
Date: 2008.10.07 09:14:03 03:00
Reason: REGISTRO DIGITAL
Location: 2RTDPJ DE
MACEIÓ

