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ESTADO DE SÃO PAULO 

Lei N.o 1267, de 23 de abril de 2008. 

"DISPÕE SOBRE REGULARIZAÇÃO DE 
LOTEAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÁNDIA, Comarca de Auriflama, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc ... 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

Artigo 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Regularizar o 
loteamento "Bairro Três Marias Beolchi", de propriedade Município de Guzolândia, com área de 
16.679,00 m2 

, cadastrado no C.R.I da Comarca de Auriflama SP, Sob nOs: 4.352,4.353,4.354, 
4.355,4.356,4.357,4.358,4.359,4360,4.361,4.362, 4.363, 4.364, 4.365, 4.441, 4.442, 4.443, 
4.444,4.445, 4.446,4.447,4.448,4.449,4.450,4.451,4.452,4.453,4.454, 4.455, 4.456, 4.457, 
4.458,4.459,4.460,5.206,5.209 e 5.210. 

Artigo 2° - A regularização obedecerá à ocupação do loteamento realizada há 
mais de 15 (quinze) anos, bem como a divisão por lotes, ou parcelamento urbano seguirá a 
divisão informal estabelecida. 

Artigo 3° - Fica o Poder Executivo do mesmo modo autorizado a doar os imóveis 
regularizados aos possuidores diretos e indiretos dos referidos imóveis, conforme estudo social 
previamente realizado que comprovam a posse ou domínio a titulo precário. 

Artigo 4° - As despesas para a execução da presente lei, correrão por conta de 
dotações próprias consignadas no orçamen q:{a espesa, incluindo as despesas cartoriais para a 
confecção das escrituras, cabendo o regis no C. .I, aos donatários. 

Artigo 5° - Esta Lei entr em vig na data de sua publicação, revogando a Lei 
Municipal nO 421/88, de 20 de julho de 988, e as . sposições em contraria. 
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