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LEI Nº 287/2013, DE 06 DE MARÇO DE 2013.

“DISPÕE  SOBRE  DOAÇÃO  DE  IMÓVEL  URBANO  À
ASSOCIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE DE IPORANGA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

VALMIR DA SILVA,  Prefeito Municipal de Iporanga, Estado de Saão Paulo, no uso e
gozo de suas atribuiçoã es legais e, com fulcro no artigo 118, inc. I, “a”, da Lei Orgaânica do Municíípio
de Iporanga; 

FAZ SABER, que a Caâmara Municipal de Iporanga aprovou e Ele sanciona e promulga
a seguinte Lei;

Art.1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a doar, a tíítulo gratuito, o imoí vel de
propriedade  do  Municíípio,  cadastrado  na  Prefeitura  Municipal  de  Iporanga/SP,  sob  o  nº
435787/53/0188, localizado na Rua Dom Luí cio, nº 128, com aí rea total de 260 m², aà  Associaçaão da
Terceira Idade de Iporanga, inscrita no CNPJ nº 03.700.733/0001-27, com sede neste municíípio de
Iporanga/SP. 

Art.  2º -  O  imoí vel  descrito  no  caput  do  art.1º  seraí  utilizado  exclusivamente  para
instalaçaão e funcionamento da sede da Associaçaão da Terceira Idade de Iporanga, vedada qualquer
outra atividade ou utilizaçaão do imoí vel que naão a estabelecida na presente lei.

Parágrafo  Único  -  EÉ  de  responsabilidade  do  donataí rio  o  registro  e  demais  atos
necessaí rios para transfereância do imoí vel, que ficaraí  gravado com as claíusulas de inalienabilidade e
impenhorabilidade.

Art.  3º  -  No  caso  de  extinçaão  ou  faleância  do  oí rgaão  donataí rio,  o  municíípio  teraí
prefereância na aquisiçaão do patrimoâ nio construíído, sobre o imoí vel ora doado.

Art. 4º - Esta Lei entraraí  em vigor na data de sua publicaçaão, revogadas as disposiçoã es
em contraí rio.

Iporanga, 06 de Março de 2013.

VALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal

Registrado em livro competente e publicado em Mural, na data supra.
Departamento Municipal de Administraçaão
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