
LEI Nº 5.290, DE 25 DE JUNHO DE 2014 
  

“Desafeta área pública localizada no 
Conjunto Habitacional Juscelino 
Kubitschek de Oliveira” 

 
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 Conjunto Habitacional Juscelino Kubitschek de Oliveira, objeto da matrícula 
nº 32.982: 

“Um lote de terreno de formato irregular localizado no conjunto 
Habitacional Juscelino Kubitschek de Oliveira, contendo área 
superficial de 530,00 metros quadrados com as seguintes 
medidas perimétricas e confrontações: com frente para a Rua 
Pedro Mandato onde mede 16,95 metros em reta, deste ponto 
segue 14,30 metros em curva na confluência da Rua Pedro 
Mandato com a Rua Sargento Zeferino Crepaldi, deste ponto 
segue em reta por 14,50 metros frenteando a Rua Sargento 
Zeferino Crepaldi, deste ponto segue 11,00 metros em curva na 
confluência da Rua Sargento Zeferino Crepaldi com a Rua José 
Arthur Miranda da Silva, deste ponto segue em reta 12,00 metros 
frenteando a Rua José Arthur Miranda da Silva, deste ponto segue 
por mais 4,20 metros frenteando a Rua José Arthur Miranda da 
Silva, deste ponto segue 13,60 metros em curva na confluência da 
Rua José Arthur Miranda da Silva com a Rua Pedro Mandato. 
Cadastro Municipal sob o código nº 000.013.081.001. A titulo de 
localização a referida área situa-se na esquina formada pela Rua 
Pedro Mandato com a Rua Sargento Zeferino Crepaldi e a Rua 
José Arthur Miranda da Silva.” 
 
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, em 25 de junho 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. 
 
 

DANIELA RODRIGUES OLIVEIRA 
CHEFE DE ATOS OFICIAIS 


