
 
LEI Nº 4.902, DE 21 DE MAIO DE 2012 

  
“Autoriza permuta de imóveis do 
Patrimônio Municipal” 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA aprovou e eu promulgo 

a seguinte lei: 
 
Art. 1º) Fica o Poder Executivo autorizado a permutar 

02 (dois) terrenos do Patrimônio Municipal, avaliados em R$  18.131,20 (dezoito mil e 
cento e trinta e um reais e vinte centavos)  e R$ 17.085,60 (dezessete mil e oitenta e cinco 
reais e sessenta centavos), respectivamente, localizados no Loteamento Habitacional 
“Hélio Nicolai”, abaixo descritos e caracterizados: 
 
“IMÓVEL 1: O lote de terreno sob nº 45 (quarenta e cinco), da quadra C, localizado 

nesta cidade , no loteamento habitacional denominado “Hélio Nicolai”, contendo a área 

superficial de 226,64 metros quadrados, com as seguintes características e confrontações: 

tem  frente para a rua 7, onde mede 15,54 metros, em desenvolvimento de curva; do lado 

direito de quem da referida rua olha para o imóvel mede 11,98 metros, confrontando com a 

rua 10; do lado esquerdo olhando no mesmo sentido mede 20,00 metros, confrontando com 

o lote 44 da quadra C e nos fundos, mede 15,26 metros confrontando com os lotes 01 e 02 da 

quadra C, encerrando assim a área superficial de 226, 64 m2. O referido imóvel encontra-se 

na esquina formada pela rua 07 com a rua 10, lado direito de quem da rua 10 adentra a rua 

07.”   

 

“IMÓVEL 2: O lote de terreno sob nº 01 (um), da quadra D, localizado nesta cidade , no 

loteamento habitacional denominado “Hélio Nicolai”, contendo  a área superficial de 

213,57 metros quadrados, com as seguintes características e confrontações: tem frente  

para a rua 07 onde mede 5,78 metros; do lado direito de quem da referida rua olha para o 

imóvel mede 20,00 metros, confrontando com o lote 02 da quadra D; do lado esquerdo 

olhando no mesmo sentido, mede 12,37 metros em desenvolvimento de curva e segue com 

11,98 metros em linha reta, confrontando com a rua 10 e nos fundos mede 8,43 metros, 

confrontando com o lote 41 da quadra D, encerrando a área superficial de 213,57m2. O 

referido imóvel encontra-se na esquina formada pela rua 07 com a rua 10, lado esquerdo de 

quem da rua 10 adentra a rua 07.”  
 
 

Art. 2º) Os imóveis identificados no artigo 1º desta Lei serão 
permutados, respectivamente, pelos lotes 01 e 02  da quadra A do Loteamento 
Habitacional “Hélio Nicolai”, de propriedade de  Júlio Donisete Pinto e de Vera Lúcia 
Aparecida Gnani,  avaliados em R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais) cada um, 
abaixo descritos e caracterizados: 

 
“IMÓVEL 01:  Lote  de terreno sob nº 01 (um) da quadra A - código 013.158.001 -   tem 

frente para a Rua 08 onde mede 8,00 metros; do lado direito de quem da referida rua olha 

para o imóvel mede 20,00 metros, confrontando com a área institucional 01; do lado 

esquerdo, olhando no mesmo sentido, mede 20,00 metros, confrontando com o lote 02 da 

quadra A e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a área institucional 01, 



 
encerrando uma área superficial de 160,00 metros. O referido imóvel  encontra-se a 137,32 

metros da esquina formada pela rua 08 com a rua 09, lado esquerdo de quem da rua  09 

adentra a rua 10, de propriedade de Júlio Donizete Pinto.” 

 

“IMÓVEL 02 -  Lote de terreno sob nº 02 (dois) da quadra A – código 013.158.002 – tem 

frente para rua 08 onde mede 8,00 metros, do lado de quem da referida rua olha para o 

imóvel mede 20,00 metros, confrontando com o lote 01 da quadra A; do lado esquerdo 

olhando no mesmo sentido mede 20,00 metros, confrontando com o lote 03 da quadra A e 

nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a área institucional 01, encerrando uma 

área superficial de 160,00 m2. O referido imóvel encontra-se a 129,32 metros da esquina 

formada pela rua 08 com a rua 09, lado esquerdo de quem da rua 09 adentra a rua 08, de 

propriedade de Vera Lúcia Aparecida Gnani” 

 

 Art. 3º) Os imóveis envolvidos na permuta prevista na 
presente lei, destinar-se-ão à regularização do Residencial “Hélio Nicolai”, que está sendo 
implantado através  do Programa Minha Casa Minha Vida da Caixa Econômica Federal. 
  

Art. 4º) A diferença encontrada na avaliação não implicará 
em torna ou reposição de qualquer espécie. 

 
Art. 5º) À conta de dotação própria do orçamento vigente 

correrão as despesas decorrentes da aplicação da presente lei. 
  
Art. 6º) Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, em 21 de maio de 

2012. 
 
 

 
Engº  ANTONIO HÉLIO NICOLAI 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

Registrada na Divisão de Atos Oficiais em livro próprio e publicada no quadro de editais na 
data supra. 
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