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LEI MUNICIPAL N.º 504,  DE 25 DE ABRIL DE 2.014. 
 
 

“Dispõe sobre autorização para o Executivo Municipal proceder à doação de 
uma área à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado 

de São Paulo – CDHU, que especifica” 

 

 

RAFAEL RODRIGUES DE CAMARGO – Prefeito do 

Município de Itaóca / SP, usando de suas atribuições legais,  

 

FAZ SABER que a CAMARA MUNICIPAL aprovou e ele 

sanciona a seguinte lei municipal : 

 

 

   Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a 
doação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 
- CDHU, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 47.865.597/0001-09, com sede à Rua Boa Vista, nº 
170, Centro, São Paulo-SP, de uma área pertencente ao Patrimônio Municipal, no final 
do alinhamento da RUA MAXIMIANO RODRIGUES MARTINS, neste Município, 
matriculada sob nº  7.305,  perante o CART. DE REG. DE IMOVEIS DA COMARCA DE 
APIAI, mediando 33.172,14 mts. 2,  com as seguintes características e confrontações :   

 
 

“ A presente descrição tem início no ponto P.35-16 do perímetro da Área em 
descrição, localizado no final do alinhamento par da Rua Maximiano 
Rodrigues Martins, distante 56,09m do alinhamento impar da Rua Paulo 
Jacinto Pereira. Deste ponto, segue em curva á direita, no raio de 101,15m e 
desenvolvimento de 18,55m até o ponto P.3; segue, no azimute de 58°13’55”, 
na distância de 5,78m até o ponto P.4; deflete à esquerda, no azimute de 
321°37’18”, na distância de 35,98m até o ponto P.5; deflete à direita, no 
azimute de 54°57’40”, na distância de 44,57m até o ponto P.6; deflete à 
esquerda, no azimute de 38°25’33”, na distância de 30,12m até p o ponto P.7; 
deflete à esquerda, no azimute de 10°24’13”, na distância de 95,70m até o 
ponto P.8; deflete á direita, no azimute de 74°45’44”, na distância de 48,54m 
até o ponto P.9; deflete à direita, no azimute de 99°05’39”, na distância de 
133,10m até o ponto P.10; deflete à direita, no azimute de 189°05’39”, na 
distância de 20,00m até o ponto P.11; deflete à esquerda, no azimute de 
99°05’39”, na distância de 16,43m até o ponto P.12, confrontando desde o 
início até aqui, com Área remanescente da Matrícula Nº3.810 do R.I. da 
Comarca de Apiaí; deflete à direita, pelo alinhamento da Estrada Municipal, no 
azimute de 196°49’39”, na distância de 10,23m até o ponto P.13; prossegue, no 
azimute de 186°36’04”, na distância de 82,84m até o ponto P.14; prossegue, no 
azimute de 174°58’34”, na distância de 42,31m até o ponto P.35-21; deflete à 
direita, no azimute de 239°01’45”, na distância de 3,21m até o ponto P.1, em 
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confronto do ponto P.12 até aqui, com  Estrada Municipal; deflete à direita, no 
azimute de 279°05’39”, na distância de 167,39m até o ponto P.2; deflete à 
esquerda, no azimute de 209°55’01”, na distância de 9,05m até o ponto P.35-14, 
confrontando do ponto P.1, até aqui, com Área remanescente da Matrícula 
Nº3.810 do R.I. da Comarca de Apiaí, deflete à direita, no azimute de 
237°52’17”, na distância de 84,51m até o ponto P.35-15, confrontando com o 
Bairro Itaoca; deflete à direita, no azimute de 310°13’00”, na distância de 
10,53m, confrontando com a Rua Maximiano Rodrigues Martins, até o ponto 
P.35-16, início desta descrição.   A presente descrição está vinculada ao 
levantamento topográfico da área, referenciado ao sistema de coordenadas 
UTM-SIRGAS-2000, orientado ao norte de quadrícula. 

  
 

 Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por 
conta de verbas próprias consignadas no orçamento vigente.   
   

        Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogado 
eventuais disposições em contrário. 
  

ITAÓCA – SP. em 25 de ABRIL de 2.014. 
 
 
 
 
    

RAFAEL RODRIGUES DE CAMARGO 
Prefeito do Município Itaoca/SP 

 
 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


