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PROJETO DE LEI   Nº 13.180  

(Prefeito Municipal)
Altera a Lei 7.940/2012, que "reclassifica e autoriza concessão

administrativa de uso, ao Instituto de Previdência do Município de
Jundiaí-IPREJUN, de imóvel público situado em Vila Hortolândia,

para construção de sua sede", a fim retificar a descrição do imóvel.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, Estado de São Paulo, faz

saber que em 09 de junho de 2020 o Plenário aprovou:

Art. 1º - Passa a vigorar o art.1º da Lei nº 7.940, de 16 de outubro de 2012,

com a seguinte redação:

“Art.1º. Fica transferida da classe de bens de uso comum do povo para a classe de
bens dominiais, uma área de terreno, pertencente ao patrimônio público municipal,
denominada Lote “4”, da Quadra “C”, localizada na Avenida Navarro de Andrade e
Avenida  Projetada  “3”,  no  Bairro  da  Vila  Hortolândia,  nesta  cidade,  conforme
descrição abaixo,  caracterizada  na planta anexa que,  juntamente  com laudo de
avaliação, fica fazendo parte integrante desta Lei:

“Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 46; deste, segue confrontando com
AV. NAVARRO DE ANDRADE, com raio de 37,00 m e desenvolvimento de 6,11 m até
o vértice  47; deste, segue confrontando com a mesma, com azimute e distância:
168°54’01’’ e 42,75 m até o vértice 50; deste, segue confrontando com SISTEMA DE
LAZER “2”, com azimute e distância: 235°25’53’’ e 36,91 m até o vértice 69; deste,
segue confrontando com AV. PROJETADA “3”, com azimute e distância : 284°53’06’’
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e 5,57 m até o vértice  72; deste segue confrontando com a mesma, com raio de
69,50 m e desenvolvimento de 44,80 m até o vértice 81; deste, segue confrontando
com o CIESP, com azimute e distância: 55°25’59’’ e 76,11 m até o vértice 46, ponto
inicial da descrição deste perímetro. Com uma área total de 2.698,64 m². 

Art. 2º - Fica o Chefe do Executivo autorizado a aditar, mediante termo próprio, o

contrato de concessão administrativa de uso do imóvel municipal celebrado com o INSTITUTO

DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ – IPREJUN, na forma autorizada pelo art. 2º da

Lei nº 7.940, de 16 de outubro de 2012, no tocante à cláusula I, quanto à descrição da área em

conformidade ao previsto no art. 1º desta Lei e à cláusula III, alínea “b”, quanto ao prazo para

início das obras em 85 (oitenta e cinco) meses e conclusão no prazo máximo de 24 (vinte e

quatro) meses.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ,  em nove de junho de dois  mil  e  vinte

(09/06/2020).

FAOUAZ TAHA
Presidente
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