
 
Lei 745/02, de 10 de maio de 2002 

 
“Autoriza a aquisição de imóvel rural para implantação de central de tratamento e 

destinação de resíduos sólidos urbanos e dá outras providências” 
 
    A Câmara Municipal de Divisa Nova, por seus representantes aprovou 
e eu, ANTONIO CESAR SIQUEIRA, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 
 
   Art. 1º - Fica o Município de Divisa Nova autorizado a proceder a aquisição 
de um imóvel rural, localizado no local denominado Sítio da Lagoinha, de propriedade da 
Sra. Maria José Alves Rabelo, assim descrito: uma área total de 14,10,61 hectares, 
correspondente a 5,83 alqueires, distante da sede do Município a 3,5 Km, confrontando-
se com o Sr. Luiz Fernando C. Siqueira, Juscelino Luiz dos Reis e Luiz Sebastião Bastos, 
devidamente transcrita no CRI desta Comarca, sem qualquer ônus, a ser destinada à 
implantação da Central de Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos de 
Divisa Nova, nos termos das avaliações Físicas e Biótica (vegetacional) cujas cópias 
integram o presente. 
 
   Art. 2º - O preço certo e ajustado para a presente aquisição corresponde ao 
preço unitário por alqueire de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 
 
   Parágrafo Único – O preço estabelecido neste artigo corrresponde ao preço 
de mercado praticado na região e as condiçõs de pagamento serão acertadas entre as 
partes. 
 
   Art. 3º - Fica o Executivo Municipal autorizado a fazer as despesas advindas 
desta compra, junto a cartórios e repartições públicas. 
 
   Art. 4º - Para fazer face às despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, fica o Executivo Municipal a utilizar-se, se necessário, de anulações de dotações do 
orçamento vigente ou do excesso de arrecadação. 
 
   Art. 5º - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Divisa Nova, 10 de maio de 2002 
 
 
 

ANTONIO CÉSAR SIQUEIRA 
Prefeito Municipal 

 

 

CARLOS FERNANDO PEREIRA 
Secretário Municipal 


