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LEI Nº 5.372, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015 
 
 

“Autoriza a cessão de imóvel em 

comodato à Diocese de Amparo” 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA aprovou e eu promulgo a 
seguinte lei: 

 
Artigo 1º) Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar escritura 

de comodato, pelo prazo de 50 (cinquenta) anos a contar da sua lavratura, para a 
DIOCESE DE AMPARO, CNPJ/MF sob o n° 02.561.130/0001-29,  uma área contendo 
3.703,04 m², destacada do imóvel cadastrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis 
de Itapira, sob a Matrícula n.º 14.322, conforme descrição: 

 
“Um terreno, situado no perímetro urbano desta cidade, no bairro da Villa Izaura, 
destacado de maior porção, contendo a área superficial de 3.703,04 metros 
quadrados, compreendida dentro das seguintes divisas e confrontações: parte do 
ponto 0A, localizado junto a cerca de divisas da Rua Jacob Audi e a propriedade 
pertencente a IMBIL INDUSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA, desse 
ponto segue no rumo de 18°33'37" SW na distância de 38,71 metros até encontrar 
o ponto 1-F; desse ponto segue no rumo de 18°17'08" SW na distância de 10,60 
metros até encontrar o ponto 2-F; do ponto 0A até o ponto 2-F todos confrontam 
com a Rua Jacob Audí. Do ponto 2-F, segue no rumo 69°31'05" SE na distância de 
27,05 metros até encontrar o ponto 3-F; desse segue no rumo 18°55'16" NE na 
distância de 9,20 metros até encontrar o ponto 4-F; desse segue no rumo 
71°20'43" SE na distância de 57,60 metros até encontrar o ponto 5-F; desse segue 
no rumo 18°50'17" NE na distância de 40,70 metros até encontrar o ponto 6-F; do 
ponto 2-F até o ponto 6-F todos confrontam com a propriedade da prefeitura 
Municipal de Itapira. Do ponto 6-F, segue no rumo 71°09'43" NW na distância de 
84,95 metros até encontrar o ponto inicial 0-A, confrontando com a propriedade 
pertencente a IMBIL INDUSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA.” 

 

Artigo 2º)  O imóvel a que se refere o artigo anterior encontra-se 
a capela Santa Clara de Assis pertencente à Paróquia Santa Rita de Cássia.  

  
Artigo 3º )  Os encargos referentes ao comodato estarão 

constando no Instrumento de Comodato que será assinado entre as partes. 
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     Artigo 4º) As despesas decorrentes da escritura pública de 
comodato e demais emolumentos, inclusive registro, correrão por conta do comodatário. 
 
     Artigo 5º) Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, em 25 de fevereiro de 

2015.  
 
 
    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. 
 
 
 

ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI 
SECRETÁRIA DE GOVERNO 

 


