
----- --

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
CEP 33.000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

~;i;=!,'!~=§~U:l~ 

"Autoriza doação de terreno para construção da 
Firma Distribuidora de Bebidas Amazonas Ltda". 

h 

A Camara Municipal de Santa Luzia decreta e eu sanciono a seguinte 

12 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a doar um terreno de. 

propriedade do Município à Firma DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS AMAZONAS LTDA., 

com a àrea de 4.200 m2. (quatro mil e duzentos metros quadrados), situa

do no Bairro Londrona, neste Município, com as seguintes confrontações: 

pela frente numa extensão de 70,00 (Setenta metros) com Av. Bernardo 1 

Guimarães; pela direita numa extensão de 60.00 (sessenta metros), com 

à Rua Lamartine Babo; pela esquerda numa extensão de 60,00 (Sessenta 1 

metros) com Av. Gonçalves Dias e pelos fundos numa extensão de 70,00 1 

(Setenta metros) com a futura Praça de Esportesº 

Arto22 - O terreno ora doado será destinado à construção e instala

ção da matriz da Firma Distribuidora de Bebidas Amazonas Ltdao, não 1 

podendo ser dado outra destinação ao mesmo. 
Art. 32 - O inicio da construção da Firma Distribudora de Bebidas 

Amazonas Ltda., não poderá ultrapassar de 180 dias da data da aprova -

ção do Projeto, que é de 30 dias da data da presente Leilft e sua insta

lação e funcionamento de 02 (dois) anos da data da aprovação do Proje

to, sob pena de ser reincorporado o terreno ao Patrimonio Municipal 

com os bens e benfeitorias por ventura existentes no local sem qual -

ql.íler ressarcimento ou indenização à Firma, que receberá a Escritura 

PÚblica defintiva do imóvel só após a conclusão das obras projetadas. 

Art. 42 - Esta Lei entrarii. em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Mando, portanto, a quem a presente Lei conhecer que a cumpra e a 
faça cumprir tão inteiramente como nela se contém. 

1979. 
l'lfilFEI'URA MUl!ICIPAL DE SANu:~.J OUT1IBRO 

Antonio Teixeira da Costa 
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1·~Mº. SR. DR. PROCURADOR DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA. 

INDÚSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA 
DE MINAS GERAIS S/A, com filial à Rua Rio de Janeiro, 1819, Lourdes, Belo 
Horizonte-MG, CEP 30160 042, Tel. 291-2133, ramal 109/106 por seu procurador 
abaixo assinado, vem formular CONSULTA aduzindo o seguinte: 

1 ) A Consulente está para receber em dação 
em pagamento o imóvel descrito na Matrícula nº 12.280, do Livro 2/AR, às fls. 58; 

2) Ocorre, porém, que ao examinar a aludida 
matrícula, a Consulente tomou conhecimento da Lei nº 854/79, onde essa 
Prefeitura aparece como interveniente, condicionando a doação efetivada. 

3) Diante desse incidente, formula consulta 
se há, atualmente, algum ônus sobre o aludido imóvel, que impeça a livre 
transferência e disposição do mesmo. 

Desde já agradecendo a acolhida e a 
atenção dispensada, indica o endereço acima declinado para resposta à presente 
consulta. 

Term.os em que, 

P. deferimento. 

Santa L 

PP/ MARCOS \rfN-ICIOS DE SOUZA LIMA 
OAB/MG 60.539 
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E-tv\A!L: mssa@net.ern.com.br • TELEFr\X (031) 621-1555 
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E~TÃilO DE MIN!S GEllAIS 

Imóveis 
llEATHIZ HE AJ,MEIUA TEIXElltA, 

Oficial do Cartório de registro de I
móveis da Comarca de Santa Luzia, 
Estado de Mlna51 Gerais, em pleno e
xercício do _seu cargo, na forma da 
lei, etc. 

, Certifica ,que às fls. 58, do livro 2/AR, de Registro Geral 
de Imoveis, consta o seguinte:-.-·-·-·~~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-· 

1 
MATRICULA NO 12 1 280. DATA:- 5/10/81. IMJVEL1- Uma gJrba de terras na 1 

F~zenda da Baroneza, nesta cidade, imóvel lot9ado recebendo a denomin.ii. 
çao de Bairro Londrina, deste loteamento uma area de 4.200,oom2, com • 
as seguintes confrontações: pela frente com a Avenida Bernardo Guima-' 
ries na extensão de 70,00m, pela direita na_extensão de 60,oom com a • 
Rua Lamartine Babo, pela esquerda na extensao de 60,0Qn, com a Av. Gon 
çalves Dias e pelo~ fundos na extensão de 70,00m com a futura praça de 
e~portes. PROPJUETARIO:- Francisco Clemente da Rocha, CPF 001.693.236 1 

s/m Maria Efigenia Lara Rocha, brasileiros, casados. REGISTRO ANTERI6R 
22.431, fls. 272, LO 3/AJ.-.-·-·-·-·-···-·-·-·-·-~-.-.-.-.-.-.-·-·-·-• 

1 R-l-12~280. em 2/10/81. Nos termos da esc~itura publica de doação, la
vrada as fls. 10 ,a llv, LO 135-A do 10 oficio de Nota~ desta Comarca • 
em 25/6/61, o imovel ds presente matrícula foi doado a Dàstr~b~idora 1 

de Bebidas Amazonas Lti~t CGC 21,1661791t,{0001-lt2, CQ-lNO 55.811 sé
rie A, expedido pelo I AS..BH, valido ate dia 27l6/8li doaçao feita 1 

p2r Francisco Clemente da Rocha e s/m Maria Efigenia .Lara Rocha, avali 
çao fiscal de Cr$1.l{0.0001 00: &n tempo: Uistribuidora d~ BebidJt_s Ama
zonas Ltda, sitqada a Av, Bernardo Guimaraes, 581 - Baroneza, repres6tl 
cada por seus soctos, José Geraldo de Paiva, casado, comerciante,,UPF• 

IOll.208.836-87' Nivio Cristovan de Paiva, CPF q90.679.306..871 Jose Ge
ra1do de Paiva Filho, CPF 162.61t9.836-91 e Jose Arcanjo da S lveira, ' 
CPF olf.3.303.666-1+9, residente em B. Horizonte, comparecendo como inter. 
veniente: Prefeitura Mlnicipal de Santq Illzia, representada pelo Pre-' 
feito Dr. Antonio Teixeira da Costa, brasileiro, casado, degtista, CPF 
002.949,696_91, conforme Lei no 854179, que autoriza a doaçao para ' 
construção da Matriz da Finna Distribuidora de Bebidas Amazonas Ltda , 
não podendo ser dago eutra destinação ao mesmo. O inicio da construção 
da Firma n~o podera ultrapassar de 180 dias da data da aprovaç~o do pr 
jeto, que e de 30 dias da data da presente lei, e sua instalaçao e fun 
cionamento de 2 anos da data de aurovação do Projeto, sob pena de ser' 
reincorporado o terreno ao Patr1monio Mlnicipal com os bens e benfeit~ 
rias existll!ltes por ventura no local sem qualquer ressarcimento ou i9-
deniz~ção a Firma, que receberá a escritura publica,definitiva do imo-_ 
vel so após a_conclusão das obras projetadas. Dou fe. A Oficial(a)Bea-1 
triz de Almeida Teixeira.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Av-2-12,280, em 04./07/97. Procede-se n estn nverbnçno n requerimento ' 
de Sebnstino M"'rques, dntndo de 01/07/97, pnra conotnr Alvnrn de Hnbi
te-se dn Prefei tur" MunicipRl de S .. ntn Luz1n, dntndo de 28/11/80, e Al 
vnr; de Construçílo, dntndo de 21/02/80, do imóvel si tu_., do R. Avenidn ' 
Bernnrdo Guim~ríles nQ 581, com ~rc?A. construidA. de 932, OOm2 e nvnlin Çno 

j ven,,l de R$65. 240,00. ProJeto Comercinl. Guin de 04/07/97. Em. 475,46-



1 

04/o7/97. Em. 475.46 - FJ. 95,0'). IJ 0 u fé. A OficJ.ril( n)Bentriz de Aimet 

ft v- 3-12. 280, em 01/0Íi9i:.";~~~:a:~~~- ~-~:~: ·:~:~.~~ ~~~· ~. ;~~~~~,~~:~~~: --- •· 
de Sebnst1;;' o Mnrques, d"tAdo de Ol/07 /97, PAra constnr CND/IN::Js, sé ri 
ll,n2 046.857, com referência AO imóvel situRdo a Avenidn Bernnrdo Gui 
mRr;es 581, com 932,00m2, de ~rea construída dntn.do de 26/06/97. DecE 
dêncío I'nrecer MPS/CJ-164/93, nrea cedndente 9J2,00m2 - PCTfD nQ 00430 
97-11-601-014. B. Londrina, Snnta Luzín, MG.Guia de 04/07/97. Dou fé. 
A Ofíciril( n)Bentríz de AlmeiclA Teixeirs. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

R-4-12. 280, em 12/12/97. Nos termos d8 escritura de comprn e venda, ' 
lnvr<idn ~s fls. 161, LQ 37 do CnrtÓrio do lll Ofício de NotBs de LAgoa 
s,,ntA, MG, em 11/12/97, o imóvel acímn. foi adquirido por: Transporta
dora Vile Rica Ltda9 com sede em Snnta Luzia, MG, a AV. BernBrdo Gui
marRes nQ 580, B. Londrina, CGC 21.106.737/0001-63, representada por' 
seus sócios .ArnRldo Teixeira Ladeira, Jeferson Nassif Gonçalves e Le_g 
nP.rdo Jorge Nassif D"gher, Cfil-M-1.653.811-SSP/MG, CPF 428.200.816-49' 
e CI-M-2.342.248-SSP/MG, OPF 483.564.336-49, respectivamente por com-

lprA. A Distribuidor>'!. de Bebidas Amazonas Ltda, com sede em Snnta Luzia 
MG n Av. Bernnrdo Guímnrães n2 581, B. Londrina, CGC 21.106.794/0001-

/ 

42, representada por seus. sócios Amando Teixeira Ladeira, CI-M-3. 3. 36 
411-SSP/MG, CPF 054,998.106-30, Jeferson Nassif Gonçnlves e Leonardo' 

.Jorgé Naàsíf Degher, 'aéici~·qua1ifidadoà, pelo preço de R$J50.ooo,oo. 1 

ITBI pago sobre R$J5o.ooo,oo, reéoihido a LÕJa Coisas Mil Agência San 
ta Luzia, em 12/.12/97. QU.itaçâo Municipal datado de 12/12/97. O vend~ 
dor declqra que o imóvel esta livre de quaisquer Ônus reBis, fiscais, 
judiciBis e :extra judiciais, inclusive de citações de ações reais ou··, 
pessôais reipersecútÓrias, o que pe declarado sob responsabilidade c1 
vil e criminal. Os documentos exigidos pelo Dec. 93~240, que regula-' 
mentou a'Lei 7-433,e pela instrução 192/90 da. CJMG, bem como às certi 
dÕes.nega~ivas.de fe!tos.ejuizados, a oe~tidão negativa de.débitos ~s 
tAdumis e a. certidão negative. de ônus rea.is e de citações de ações r~ 
ais ou pessoais reipersecutÓrias,não forem apresentadia.s, pois.ª outo..r 
g~da compradora dispensa a apresent~ção por.se tratar de direito dis-

,.Ponível. ·cND/INS~ sob'o ÍlQ 046.851, 's'rie H':- POND n2 00430/97-11~601. 
11 

1
014 de 26/06/97. Guia de 12/12/97. Em. 651.,56 - FJ 130,31. Dou fe. .A 
Oficial(a)Beatriz de Almeida.Teixeira• ou f~--.-.:,. ... ~---.-.-.-.-.-.- ,. 

Santn· Luzia, 16 d embro de 199,7. !· 
1 

A. Oficia:l 
Be.,triz 

' 
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