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LEI MUNICIPAL N° 1.323/12 — DE 10/10/2012 
Incorpora área de terras de 2.190,89 m2  de 
propriedade do Sr. José Benites Gimenes, A 
zona urbana do município e da outras 
providencias.- 

POLICARPO SANTOS FREIRE, Prefeito Municipal de Nova 
Guataporanga, Estado de  sac)  Paulo, no uso legal de suas atribuições,  etc..,  

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU; 
E, ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI: 

Artigo 1°)- Fica transformada e incorporada a zona urbana do município, A área de terras com 
2.190,89 m2, constituída de forma trapeizodal, situada frente para a Rua da Conceição, 
planta geral da cidade de Nova Guataporanga-SP, conforme proposto pelo proprietário 
José Benites Gimenes, através de projeto de croqui de localização e memorial descritivo, 
que ficam fazendo partes integrantes desta Lei, assim descrito: 
"A  area  urbana de 2.190,89 m2, incorporada a. zona urbana do município, tem as seguintes 
medidas e confrontações: Começa em um marco cravado na Rua da Conceição, distante 
30,0 metros da Rua Porfirio José da Silva, dai segue confrontando área urbana incorporada 
pela Lei Municipal n° 646/85, numa distância de 88,70 metros; dai vira a esquerda 
confrontando com área rural de propriedade do Sr. Cristovão  Medina,  numa distância de 
12,40 metros; dai vira a esquerda e segue em linha diagonal confrontando com terras da 
área rural de propriedade do Sr. Cristovão  Medina,  numa distância de 92,05 metros, 
até confrontar com a Rua da Conceição; e, dai vira a esquerda confrontando com a 
Rua da Conceição numa distância de 37,0 metros até encostar o ponto final." 

§ Único:- a  area  de terras de que trata este artigo, é de propriedade rural do Sr. José 
Benites Gimenes, devidamente registrada e matriculada no Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Tupi Paulista. 

Artigo 2°)- Fica o Poder Executivo autorizado, através de Decreto, regulamentar o desmembramento 
de área, denominação de quadra e Lote e outros necessários para a regular destinação da 
referida área incorporada a zona urbana. 

Artigo 3°)- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
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