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Lei Nº 1127/2012 
De 18 de Setembro de 2.012. 

 

“Dispõe sobre : Dá nova redação ao Artigo 1º da Lei n.º 1117/2012 de 04 de Abril de 2012”. 

 
    MARCOS ROBERTO SANFELICI, Prefeito Municipal de 
Sandovalina, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei; 
    FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei; 
 
Art. 1º - O Artigo 1º da Lei n.º1117/2012 de 04 de Abril de 2012, passa a vigorar com a seguinte 

redação:  

 

ARTIGO 1º - Para fins de regularização fundiária, fica o chefe 
do Poder Executivo autorizado a alienar, através de doação com encargo, observado o 
disposto no artigo 17, I, “f”, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, lotes 
destacados de imóvel urbano dominial, devidamente matriculado sob nº R-2 da matrícula 
3727 no Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Pirapózinho, Estado de São Paulo, 
aos ocupantes caracterizados em processos administrativos individuais da Prefeitura 
Municipal, por intermédio dos trabalhos técnicos efetuados com a colaboração da 
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva”, vinculada à 
Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, desde que 
preenchidos os seguintes requisitos mínimos: 

 

I – Posse de boa-fé, comprovada por justo título consistente 
em escrito público ou documento particular, ou, em caso de inexistência ou dubiedade, 
posse exercida, sem oposição, há mais de 05 (cinco) anos, por si ou seus antecessores. 

  

II – O lote a ser alienado por doação deverá ser destinado 
para moradia, para exercício de atividades econômicas, profissionais, filantrópicas ou de 
associações sem fins lucrativos. 

Parágrafo Único – Para a comprovação do lapso temporal 
exigido pelo inciso I, aceitar-se-á todo e qualquer documento que não seja definido como 
justo título, bem como prova testemunhal, com o mínimo de dois testemunhos idôneos, 
aptos a caracterizar a posse efetiva do ocupante. 

 

Art. 2.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. 
 

   Prefeitura Municipal de Sandovalina, 18 de Setembro de 2.012. 

 
Marcos Roberto Sanfelici 

                                                        Prefeito Municipal 
 
Publicado e registrado nesta Secretaria Administrativa na data supra e afixado em local de 
costume.                       

 
Rosinei Rocha Araújo Ribeiro 

Assistente Administrativa 
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