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Uma propriedade rural, com a área de 2.125834 hectares de terras ou
21.258,34 metros quadrados, situada na Avenida Maestro Antônio Amato, lado impar,
encravada na "Fazenda Três Córregos ou Leites", "Bairro Cana do Reino", com a
denominação especial de "Chácara Vitória", situada neste município, contendo
pastagens e cercas de arame, com a seguinte descrição: inicia-se no marco M-17A,

localizado no vértice de confrontação com a Área Remanescente 02, matrícula n
13.609, deste Registro, cravado a 6,00 metros do eixo da Avenida Maestro Antônio
Amato, lado ímpar, lado direito de quem vai para Potirendaba: daí segue pela margem
da citada avenida, sempre a 6,00 metros do seu eixo, sentido para o centro de
Potirendaba, com azimute 23949'10"e distância de 67,13 metros, até o marco M-5;
daí segue confrontando ainda com a Avenida Maestro Antônio Amato, lado ímpar, com
azimute 24000'19" e distância de 56,53 metros, até o marco M-5A, localizado no
vértice de confrontação com a Área Remanescente 01, matrícula n" 13.608, deste
Registro; dai segue confrontando com a área Remanescente 01, matricula n" 13.608,
deste Registro, com azimute 33000'19" e distância de 35,00 metros, até o marco M-
5B; daí segue na mesma confrontação, com azimute 24000'19" e distância de 48,00
metros, até o marco M-5C; daí segue na mesma confrontação, com azimute
33243'18" e distância de 39,21 metros, até o marco M-5D; daí segue confrontando
ainda com a Área Remanescente 01, matricula n 13.608, deste Registro, com
azimute 32850'06"e distância de 60,50 metros, até o marco M-15A, localizado no
vértice de confrontação com o imóvel da matricula n" 12.639, deste Registro: daí
segue confrontando com o imóvel da matricula n 12.639, deste Registro, com azimute
6006'55" e distância de 159,66 metros até o marco M-6B, localizado no vértice de
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AUTORIZA A INCLUSÃO DE ÁREAS NO PERÍMETRO URBANO DO
MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

GISLAINE MONTANARI FRANZOTTI, Prefeita do Município de
Potirendaba, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e

ela sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art. 1o. Fica autorizada a inclusão das áreas adiante especificadas

no perímetro urbano do Município de Potirendaba, a saber:

1 - Área da Matrícula n. 13.607 do Oficial de Registro de Imóveis

de Potirendaba - SP.

LEI-N 3.119

DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022.
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Uma propriedade rural, designada como "Área remanescente 02", com
a área de 2.100466 hectares de terras ou 21.004,66 metros quadrados, situada na
Avenida Maestro Antônio Amato, lado ímpar, encravada na "Fazenda Três Córregos
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Uma propriedade rural, designada como "Área remanescente 01", com
a área de 2.3634 hectares de terras ou 23.634,00 metros quadrados, situada na
Avenida Maestro Antônio Amato, lado ímpar, encravada na "Fazenda Três Córregos
ou Leites", "Bairro Cana do Reino", com a denominação especial de "Chácara Vitória",
situada neste município, contendo pastagens e cercas de arame, com a seguinte
descrição: inicia-se no marco M-5A, localizado no vértice de confrontação com o
imóvel da matrícula n" 13.607, deste Registro, cravado a 6,00 metros do eixo da
Avenida Maestro Antônio Amato, lado impar, lado direito de quem vai para
Potirendaba; dai segue pela margem da citada avenida, sempre a 6,00 metros do seu
eixo, sentido para o centro de Potirendaba com azimute 24000'19" e distância de
200,29 metros, até o marco M-14; daí segue na confrontação com o imóvel da
matrícula n 12.639, deste Registro, com azimute 32147'19" e distância de 136,38
metros, até o marco M-15, localizado no vértice de confrontação com o imóvel da
matrícula n" 12.639, deste Registro, daí segue confrontando com o imóvel da
matrícula rí> 12.639, deste Registro, com azimute 6006'55" e distância de 172,40
metros até encontrar o marco M-15A, localizado no vértice de confrontação com o
imóvel da matrícula n" 13.607, deste Registro, daí segue confrontando com o imóvel
da matricula n 13.607, deste Registro, com azimute 1485006"e distância de 60,50
metros, até encontrar o marco M-5D; daí segue na mesma confrontação, com azimute
15243'18" e distância de 39,21 metros, até o marco M-5C; daí segue ainda na mesma
confrontação, com azimute 6000'19" e distância de 48,00 metros, até o marco M-5B;
daí segue confrontando ainda com o imóvel da matrícula n" 13.607, deste Registro,
com azimute 15000'19" e distância de 35,00 metros, até o marco M-5' (ponto de
partida), fechando assim o perímetro da referida área. Cadastro no INCRA:
610.135.000.590-3- Receita Federal: 5.654.707-2.

3 - Área da Matrícula n. 13.609 do Oficial de Registro de Imóveis

de Potirendaba - SP.

José do Rio Preto-SP; daí segue confrontando com o imóvel da matrícula n 63.131,
do 2 Registro de Imóveis de São José do Rio Preto-SP, com azimute 6006'55" e
distância de 10,95 metros até o marco M-6C, localizado no vértice de confrontação
com a Área Remanescente 02, matrícula n" 13.609, deste Registro; dai segue
confrontando com a Área Remanescente 02, matricula n" 13.609, deste Registro, com
azimute 14949'10" e distância de 134,11 metros até o marco M-17A (ponto de
partida), fechando assim o perímetro da referida área. Cadastro no INCRA:
610.135.000.590-3 - Receita Federal: 5.654.707-2.

2 - Área da Matrícula n. 13.608 do Oficial de Registro de Imóveis

de Potirendaba - SP.
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JULIANA NICOLETTI

Chefe de Gabinete
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Art. 3o. Esta lei entrará epprvigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de^^etlrendaba^r^íte novembro de 2022.

GISLAINE MbNIANAfU-FtíANZOTTI

Prefeita Municipal

Registrado e publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal, na data supra.

ou Leites", "Bairro Cana do Reino", com a denominação especial de "Chácara Vitória",
situada neste município, contendo pastagens e cercas de arame, com a seguinte
descrição: inicia-se no marco M-2A, cravado no vértice de confrontação com o imóvel
da matrícula n" 12.979, deste Registro, dai segue confrontando com o imóvel da
matricula n 12.979, deste Registro, com azimute 17857'56" e distância de 42,64
metros, até encontrar o marco M-16; daí segue ainda nesta confrontação com azimute
17851'21" e distância de 109,65 metros, até o marco M-17 na margem, a 6,00 metros
do eixo, da Avenida Maestro Antônio Amato, lado impar, lado direito de quem vai para
Potirendaba; daí segue pela margem da citada avenida, sempre a 6,00 metros do seu
eixo, sentido para o centro de Potirendaba com azimute 23949'10" e distância de
120,11 metros, até o marco M-17A, localizado no vértice de confrontação com o
imóvel de matricula n 13.607, deste Registro: daí deflete a direita e segue
confrontando com o imóvel da matrícula n" 13.607, deste Registro, com azimute
32949'10" e distância de 134,11 metros, até o marco M-6C, localizado no vértice de
confrontação com o imóvel de matrícula n 63.131, do 2o Registro de Imóveis de São
José do Rio Preto-SP, dai segue confrontando com o imóvel da matrícula n 63.131,
do 2o Registro de Imóveis de São José do Rio Preto, com azimute 6006'55" e
distância de 194,10 metros, até encontrar o marco M-2A (ponto de partida), fechando
assim o perímetro da referida área. Cadastro no INCRA: 610.135.000.590-3 - Receita
Federal: 5.654.707-2.

Art 2o. Sem prejuízo da inclusão das áreas acima descritas no

perímetro urbano do Município, o proprietário deverá observar e cumprir a

legislação municipal pertinente e demais normas registrais.
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