
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 5.297, DE 16 DE JULHO DE 2014. 

  
“Desafeta e autoriza doação de imóvel 
para o fim que especifica.” 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA aprovou e eu promulgo a seguinte 

Lei Complementar: 
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 loteamento denominado “Vila Penha Rio do Peixe”,  contendo 1.847,50 m² a 
destacar da matrícula nº 16.915: 

 
“Uma área, situada nesta cidade, no loteamento denominado “Vila 

Penha Rio do Peixe”, contendo área superficial de 1.847,50 metros quadrados, 
compreendida dentro das seguintes medidas perimétricas e confrontações: tem 
frente para a Rua Farmacêutico Antonio Serra onde mede 65,00 metros em reta e 
8,00 metros em curva à esquerda; do lado direito, de quem da referida rua olha 
para o lote mede 25,00 metros confrontando com área destinada ao sistema de 
lazer ou recreio do Lot. “Vila Penha Rio do Peixe”, propriedade da Prefeitura 
Municipal de Itapira; do lado esquerdo, olhando no mesmo sentido, mede 27,30 
metros e nos fundos mede 74,70 metros, confrontando, nessas medidas, com a área 
remanescente de propriedade da Prefeitura Municipal de Itapira. A título de 
localização, o terreno situa-se a 70,00 metros da esquina formada pelas Ruas José 
Serra e Farmacêutico Antonio Serra,  do lado direito de quem da Rua José Serra 
adentra a Rua Farmacêutico Antonio Serra e do lado ímpar da numeração.” 

 
Art. 2º) Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, por doação sem 

concorrência, à Associação Centro do Idoso – Vida Mais, inscrita no CNPJ/MF 20.168.056/0001-
67-09, com sede na Fazenda Boa Vista, s/nº, Bairro Barão Ataliba Nogueira, a área descrita e 
caracterizada no artigo 1º desta Lei. 

Art. 3º) O imóvel objeto desta Lei destina-se à implantação e construção 
da Associação Centro do Idoso – Vida Mais. 

 
Art. 4º) A doação será sem encargos, irrevogável e irretratável, salvo na 

hipótese de desatendimento do estabelecido no artigo 3º desta Lei, caso em que considerar-se-
á resolvida de pleno direito, com consequente restituição do imóvel à propriedade do 
Município nas mesmas condições que recebeu. 

  
Art. 5º) Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, em 16 de julho de 2014. 
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