
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 5.312, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014 

  
“Altera o artigo 1º da  Lei Complementar 
nº 5.297/14.” 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA aprovou e eu promulgo a seguinte 

Lei Complementar: 
 

Art. 1º) O artigo 1º, da Lei nº 5.297, de 16 de julho de 2014, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
“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 1.808,30 m² a destacar da matrícula 
nº 16.914:  
 

Um terreno situado nesta cidade, no loteamento denominado “Vila 
Penha Rio do Peixe”, contendo área superficial de 1.808,30 metros 
quadrados, compreendida dentro das seguintes medidas 
perimétricas e confrontações: inicia-se no ponto “1”, confrontando 
com a área destinada ao sistema de lazer, matrícula 16.914; deste 
segue até o ponto “2” com azimute de 145º22’10” e distância de 58,50 
metros; deste segue até o ponto “3” em arco de 14,50 metros, com 
raio de 45,40 metros, confrontando do ponto “1” ao ponto”3”, com a 
Rua Farmacêutico Antônio Serra; deste segue até o ponto “4” com 
azimute de 229º51’33” e distância de 27,30 metros; deste segue até o 
ponto “5”com azimute de 324º10’35” e distância de 74,70 metros, 
confrontando do ponto “3” ao ponto “5”, com a área remanescente; 
deste segue até o ponto inicial “1” com azimute de 54º28’33” e 
distância de 25,00 metros, confrontando nesta medida com a área 
destinada ao sistema de lazer, matrícula nº 16.914. A título de 
localização, o terreno situa-se a 70,00 metros da esquina formada 
pelas Ruas José Serra e Farmacêutico Antônio Serra, lado ímpar da 
numeração da Rua  Farmacêutico Antônio Serra.” 
 
Art. 2º) Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, em 11 de setembro 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. 
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