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LEI Nº 5.269, DE 07 DE MAIO DE 2014 
  

“Desafeta área pública localizada no 
bairro dos Pires para fins de implantação 
de Creche-Escola.” 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA aprovou e eu promulgo a  

seguinte lei: 
 
Art. 1º) É desincorporada da classe dos bens de uso comum do 

povo, passando para a classe dos bens dominicais, ou disponíveis, a seguinte área de 
terreno localizada no bairro dos Pires, objeto da matrícula nº 24.992: 
 

Um terreno, situado nesta cidade, no bairro do “PIRES”, contendo área superficial de 
2.378,04 m², localizado no perímetro urbano desta cidade, cujas medidas 
perimétricas e confrontações são as seguintes: Inicia-se no ponto “0” cravado no 
canto da divisa na RUA DARCI CAVERSAN (Rua 02) com a ÁREA INSTITUCIONAL, de 
propriedade da Prefeitura Municipal de Itapira, deste segue até o ponto 1 com 
azimute de 317°28'45" e distância de 40,00; deste segue até o ponto 2 com azimute 
de   47°27'21" e distância de 62,08; confrontando do ponto “0” até o ponto “2”, com a 
ÁREA INSTITUCIONAL, propriedade da Prefeitura Municipal de Itapira; deste segue 
até o ponto 3 com azimute de  139°50'14" e distância de 3,81; deste segue até o 
ponto 4 com azimute de  142°29'05" e distância de 5,59; deste segue até o ponto 5 
com azimute de  144°08'44" e distância de 9,60; deste segue até o ponto 6 com 
azimute de  145°45'48" e distância de 6,11; deste segue até o ponto 7 com azimute 
de  149°54'16" e distância de 3,42; deste segue até o ponto 8 com azimute de  
150°29'52" e distância de 7,02; deste segue até o ponto 9 com azimute de  
176°41'31" e distância de 2,93; confrontando do ponto “2” até o ponto “9”, com a 
AVENIDA GETÚLIO VARGAS (Antiga Estrada Municipal); deste segue até o ponto 10 
com azimute de  193°23'45" e distância de 3,56; deste segue até o ponto 11 com 
azimute de  219°43'34" e distância de 3,49; deste segue até o ponto 12 com azimute 
de  227°50'53" e distância de 4,79; deste segue até o ponto 13 com azimute de  
227°25'07" e distância de 3,83; deste segue até o ponto 14 com azimute de  
225°23'34" e distância de 2,58; deste segue até o ponto 0 com azimute de  
227°22'23" e distância de 37,67; confrontando do ponto “9” até o ponto “0”, com a 
RUA DARCY CAVERSAN (Antiga Rua 02); O perímetro acima descrito encerra uma 
área de 2.378,04 m² (dois mil trezentos e setenta e oito metros quadrados e quatro 
centímetros quadrados). 
 

Parágrafo único: A área a que se refere o caput deste artigo 
destina-se à implantação de Creche-Escola através de parceria com o Governo do Estado 
de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Educação e Secretaria de 
Desenvolvimento Social. 
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Art. 2º) As despesas decorrentes da presente Lei correrão por 
conta de dotações próprias orçamentárias.  

 
Art. 3º) Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, 07 de maio de 2014. 
 
 
 

JOSÉ NATALINO PAGANINI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
Registrada em livro próprio na Divisão de Atos Oficiais da Secretaria de Governo e 
afixada no Quadro de Editais na data supra. 
 
 
 

MARIA CÂNDIDA ZILIOTTO ROCHA FRANCO 
RESPONDENDO PELA DIVISÃO DE ATOS OFICIAIS 

 


