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LEI MUNICIPAL Nº 576, DE 05 DE JUNHO DE 2017 
 

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 7º DA LEI MUNICIPAL N.º 557, DE 03 
DE OUTUBRO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS CORRELATAS.”  

 
FREDERICO DIAS BATISTA, Prefeito Municipal de Itaoca/SP, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por lei,  
 
FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei: 

 
  Art. 1º - Fica alterado o Artigo 7º da Lei Municipal n.º 557, de 03 de OUTUBRO de 2016, o qual 
passará a vigorar nos seguintes termos:- 
 
  “Art. 7º - Em conformidade com os instrumentos e normas jurídicas de política urbana, a 
presente lei passa a declarar a área central do Município de Itaoca como objeto da Regularização 
Fundiária com predominância de população de baixa renda e como Zona Especial de Especial de 
Interesse Social. 
 § 1º – A nomartiva instituída no caput restringir-se-á para tão somente os fins de 
regularização fundiária e, para a concessão das benesses instituídas neste artigo, os interessados 
deverão enquadrar-se nos requisitos descritos no Decreto Federal n.º 6.135, de 26 de Junho de 
2007, perfil este, que deverá ser avaliado e atestado pela Secretaria da Promoção Social desta 
municipalidade.” 
 
  §  2º - Os interessados que possuírem mais de um imóvel terão a concessão e as benesses de 
gratuidade do registro previsto na Lei restrito a apenas um imóvel, mesmo se emquadrando nos requisitos 
do parágrafo primeiro. 
 

Art. 2º - Permanecem inalteradas as demais normativas não afetadas pela presente legislação 
   

  Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
ITAÓCA/SP, 05 de Junho de 2017.  
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