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LEI N.º 169/2010, DE  22 DE FEVEREIRO DE 2010. 
 

“DISPÕE SOBRE A DOAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRAS, AO 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA A 
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA ESTADUAL, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIA”. 

 
 
 

                          ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA, Prefeito do município de Iporanga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais; 
 
                          FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Iporanga aprovou e Ele sanciona e promulga a seguinte Lei; 
 
 
                           Art.1° Fica a Prefeitura Municipal de Iporanga, autorizada a doar ao Governo do Estado de São Paulo, para a 

construção de uma Escola Estadual, uma área de terras de 13.027 m² (treze mil metros quadrados e vinte e sete centímetros), 

matriculado sob nº 3.924 do Registro de Imóveis da Comarca de Apiaí/SP e matriculado sob nº 2.022 do Registro de Imóveis da 

comarca de Eldorado/SP, tendo as divisas e confrontações seguintes: Lote com área de 13.027,00 m², e testada de 101,55m com a 

Rua Moura Rolim, confronta-se à direita numa distância de 68,69m com o lote 1041; à esquerda numa distância de 75,88m com a 

Travessa da Rua Pedro Silva e aos fundos numa distância de 39,23m com a Rua da Figueira, daí deflete à direita numa distancia de 

2,02m com o lote 1266; daí deflete à esquerda numa distância de 23,80m com o lote 1266, daí deflete à esquerda numa distância de 

9,70, com o lote 1266; daí deflete à direita numa distância de 2,59m com o lote 1273; daí deflete à esquerda numa distância de 

29,40m com o lote 1273; daí deflete à direita numa distância de 138,71m com o lote 1258A pela linha da Cota Máxima de Inundação 

67,00. 

 
  § 1º A doação será realizada exclusivamente para a construção de Escola, ficando vedada qualquer outra 
construção na área; 
 

   § 2º Se o objeto estabelecido no caput deste artigo, não for cumprido, o imóvel deverá ser devolvido ao Patrimônio 
Público, sem qualquer ônus ao Erário Público; 
 
   

Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Prefeitura Municipal de Iporanga, em 22 de Fevereiro de 2010. 
 

 
 
 
 

ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA 
Prefeito Municipal 

 
Registrado em livro competente e publicado em Mural, na data supra. 

Secretaria da Prefeitura Municipal de Iporanga. 
 

 
 
 

 
ÁUREA MARIA STEININGER 

Diretor de Dept.º de Administração 
 
 




