
LEI Nº 5.375, DE 05 DE MARÇO DE 2015 
  

“Desafeta área pública localizada na Rua 
Hermes Osório de Oliveira, Bairro Penha 
do Rio do Peixe” 

 
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 
na Rua Hermes Osório de Oliveira, Vila Penha do Rio do Peixe, objeto da matrícula nº 16.915: 
 

“Um terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado “Vila Penha Rio do 
Peixe”, contendo área superficial de 2.065,18 m² compreendida dentro das seguintes 
medidas perimétricas e confrontações: inicia-se no ponto “1”, confrontando com a 
ÁREA REMANESCENTE, e a Rua Hermes Osório de Oliveira, deste segue pela Rua 
Hermes Osório de Oliveira até o ponto “2” com azimute de 35°31'17" e distância de 
19,22 metros; deste segue até o ponto “3” com azimute de 36°01'34" e distância de 
51,92 metros; confrontando do ponto “1” ao ponto “3”, com a RUA HERMES OSÓRIO 
DE OLIVEIRA deste segue até o ponto “4” com azimute de 306°38'23" e distância de 
29,52 metros; deste segue até o ponto “5” com azimute de 214°54'32" e distância de 
72,07 metros; deste segue até o ponto inicial “1” com azimute de 124°48'04" e 
distância de 28,29 metros; confrontando do ponto “3” ao ponto “1”, com a ÁREA 
REMANESCENTE. O perímetro acima descrito encerra uma área de 2.065,18 m². A 
título de localização, o terreno situa-se a 20,26 metros da esquina formada pelas Ruas 
Hermes Osório de Oliveira e a Rua Paulo Afonso Pereira Ulbricht, lado impar da 
numeração da Rua Hermes Osório de Oliveira.” 

 
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 05 de março 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. 
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