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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

u :1N"6.8D.t. l>E 15 DE .JllNllO l>E 2.016 
Autoriza o Poder Executivo a doar um 
imóvel de propriedade do Municipio de 
Bauru para a Fazenda do l·:stado de Si10 
Paulo. 

O l'Rl ~ Fl ·.ITO !VIUNICll'/\L DE BAURU. nos termos do art. 51 tia Lei Orgiinica do Município de Bauru. lilz 
suhcr que a l':'unara Munic.:ipal aprovou c ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Arl. 1º 

/\ rt. 2" 

Arl. 3" 

Art. '1" 

Art. 5º 

Art. (1" 

Fica o Poder Execut ivo autorizado a doar à Fazenda do Estado de São Paulo. o imóvcl melhor descrito e 
caractcri:1.ado na Matrícula n" 97.689 do 1° Oficial de.: Registro de.: lmóv..:is. Títulos e Documentos e Civil de 
Pcssoas Jurídicas da Comarca de Bauru. c.:ncerrando a área dc 8.236.61 1m:tms quadrados. 

Rcli:rido imóvel consta pc.:rtencer ao Município de Bauru. encontrando-se caractcri1.ado no desenho SI' 6. 11 3 
e avaliado cm RS 8.928.485.00 (oito milhões. novecentos e vinte e oito mil. quatrocentos e oitenta e cinco 
reais). 

O imóvel descrito no ar!. I" destina-se ú implantaçilo e ao fum:ionamento da sede do 12" Grupamento de 
Bombeiros. 

A donatúria arcari1 com as dcspcsas relacionadas com a escritura e o rcgi!->lro da presente dom;ilo. 

O mio cumprimento tio disposto no an. 3" tornari1 a presente doaç<ili nula d.: pleno direito. com a rc \'crsfüi do 
imóvel uo doador juntamente com as hcnli:i1orias e accssões. 

Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação. 

Bauru. 15 de junho de 2.016. 
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Rü~R'íao A~)NI )E AGOSTINHO MENDONÇA 

PREFE TO MUNtC:ll'AI. 
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l'rojcto de inicialiva do 
PODER l'XE('lJTIVO 

/~10 DE PLAN/,v1ENTO 

Registrada 1m Dcpanam.:1110 de Comunicaç~o e Documc111açào da l'rclcitura, na mesma data. 
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ANDRÉ/\ MAR!!\ I.ll3ER/\TO 

I>IHETOR/\ DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCU:vtENT!\{,.'ÀO 


