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LEI MUNICIPAL Nº. 1967 DE 10 DE JULHO DE 2017 

 

“DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE 

LOTES PARA PAGAMENTO DAS OBRAS DE 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO ALTO DA 

BOA VISTA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 

 

 AMARILDO TOMAS DO NASCIMENTO, Prefeito Municipal 

de Restinga, Estado de São Paulo, fazendo uso de suas atribuições legais que 

lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal de Restinga APROVOU e 

ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

   

 

 Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Restinga - 

SP autorizado a alienar até 19 (dezenove) lotes de terrenos urbanizados do total 

de 39 (trinta e nove) remanescentes, localizados no bairro Alto da Boa Vista, os 

quais serão destinados às obras de pavimentação asfáltica do referido bairro.  

 

 Parágrafo Único – Os lotes de terrenos urbanizados são 

de propriedade do Município de Restinga por força da Lei Municipal 1.404, de 18 

de Novembro de 2004, e representarão a sua cota parte no pagamento da obra 

de pavimentação asfáltica a ser realizada. 

 

 Artigo 2º - Para fins de alienação, serão considerados os 

valores apurados no laudo de avaliação elaborado por JBT - Engenharia de 

Perícias e Avaliações – Engenheiro Civil João Batista Tonin, documento que fica 

desde já homologado pela presente lei. 

 

 Artigo 3º - Os lotes destinados a alienação são os que 

abaixo descritos: 

Terreno de matrícula nº. 67.686 – “UM TERRENO, situado na cidade 
de Restinga, desta comarca de Franca – SP, 1º subdistrito, no 
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loteamento denominado ALTO DA BOA VISTA, composto do lote nº. 
01 da quadra nº. 04, assim descrito: Possui 232,60m², medindo 
14,14m. formado por um arco de raio 9,00m. no cruzamento da 
Avenida “A” com a Avenida Marginal; 1,00m. de frente para a Avenida 
marginal e 10,00m. ao fundo confrontando com o lote nº. 38; 25,00m. 
do lado direito confrontando com o lote nº. 02, e 16,00m. do lado 
esquerdo confrontando com a Avenida “A”. 
  
Terreno de matrícula nº. 67.687 – UM TERRENO, situado na cidade 
de Restinga, desta comarca de Franca – SP, 1º subdistrito, no 
loteamento denominado ALTO DA BOA VISTA, composto do lote nº. 
02 da quadra nº. 04, assim descrito: Possui 250,00m², medindo 
10,00m. de frente para a Avenida Marginal e 10,00m. ao fundo 
confrontando com o lote nº. 37; 25,00m. de ambos os lados, 
confrontando do lado direito com o lote nº. 03 e confrontando do lado 
esquerdo com o lote 01. 
 
Terreno de matrícula nº. 67.688 – UM TERRENO, situado na cidade 
de Restinga, desta comarca de Franca – SP, 1º subdistrito, no 
loteamento denominado ALTO DA BOA VISTA, composto do lote nº. 
03 da quadra nº. 04, assim descrito: Possui 250,00m², medindo 
10,00m. de frente para a Avenida Marginal e 10,00m. ao fundo 
confrontando com o lote nº. 36; 25,00m. de ambos os lados, 
confrontando do lado direito com o lote nº. 04 e confrontando do lado 
esquerdo com o lote 02. 
 
Terreno de matrícula nº. 67.689 – UM TERRENO, situado na cidade 
de Restinga, desta comarca de Franca – SP, 1º subdistrito, no 
loteamento denominado ALTO DA BOA VISTA, composto do lote nº. 
04 da quadra nº. 04, assim descrito: Possui 250,00m², medindo 
10,00m. de frente para a Avenida Marginal e 10,00m. ao fundo 
confrontando com o lote nº. 35; 25,00m. de ambos os lados, 
confrontando do lado direito com o lote nº. 05 e confrontando do lado 
esquerdo com o lote 03. 
 
Terreno de matrícula nº. 67.690 – UM TERRENO, situado na cidade 
de Restinga, desta comarca de Franca – SP, 1º subdistrito, no 
loteamento denominado ALTO DA BOA VISTA, composto do lote nº. 
05 da quadra nº. 04, assim descrito: Possui 250,00m², medindo 
10,00m. de frente para a Avenida Marginal e 10,00m. ao fundo 
confrontando com o lote nº. 34; 25,00m. de ambos os lados, 
confrontando do lado direito com o lote nº. 06 e confrontando do lado 
esquerdo com o lote 04. 
 
Terreno de matrícula nº. 67.691 – UM TERRENO, situado na cidade 
de Restinga, desta comarca de Franca – SP, 1º subdistrito, no 
loteamento denominado ALTO DA BOA VISTA, composto do lote nº. 
06 da quadra nº. 04, assim descrito: Possui 250,00m², medindo 
10,00m. de frente para a Avenida Marginal e 10,00m. ao fundo 
confrontando com o lote nº. 33; 25,00m. de ambos os lados, 
confrontando do lado direito com o lote nº. 07 e confrontando do lado 
esquerdo com o lote 05. 
 
Terreno de matrícula nº. 67.692 – UM TERRENO, situado na cidade 
de Restinga, desta comarca de Franca – SP, 1º subdistrito, no 
loteamento denominado ALTO DA BOA VISTA, composto do lote nº. 
07 da quadra nº. 04, assim descrito: Possui 250,00m², medindo 
10,00m. de frente para a Avenida Marginal e 10,00m. ao fundo 
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confrontando com o lote nº. 32; 25,00m. de ambos os lados, 
confrontando do lado direito com o lote nº. 08 e confrontando do lado 
esquerdo com o lote 06. 
 
Terreno de matrícula nº. 67.693 – UM TERRENO, situado na cidade 
de Restinga, desta comarca de Franca – SP, 1º subdistrito, no 
loteamento denominado ALTO DA BOA VISTA, composto do lote nº. 
08 da quadra nº. 04, assim descrito: Possui 250,00m², medindo 
10,00m. de frente para a Avenida Marginal e 10,00m. ao fundo 
confrontando com o lote nº. 31; 25,00m. de ambos os lados, 
confrontando do lado direito com o lote nº. 09 e confrontando do lado 
esquerdo com o lote 07. 
 
Terreno de matrícula nº. 67.694 – UM TERRENO, situado na cidade 
de Restinga, desta comarca de Franca – SP, 1º subdistrito, no 
loteamento denominado ALTO DA BOA VISTA, composto do lote nº. 
09 da quadra nº. 04, assim descrito: Possui 250,00m², medindo 
10,00m. de frente para a Avenida Marginal e 10,00m. ao fundo 
confrontando com o lote nº. 30; 25,00m. de ambos os lados, 
confrontando do lado direito com o lote nº. 10 e confrontando do lado 
esquerdo com o lote 08. 
 
Terreno de matrícula nº. 67.695 – UM TERRENO, situado na cidade 
de Restinga, desta comarca de Franca – SP, 1º subdistrito, no 
loteamento denominado ALTO DA BOA VISTA, composto do lote nº. 
10 da quadra nº. 04, assim descrito: Possui 250,00m², medindo 
10,00m. de frente para a Avenida Marginal e 10,00m. ao fundo 
confrontando com o lote nº. 29; 25,00m. de ambos os lados, 
confrontando do lado direito com o lote nº. 11 e confrontando do lado 
esquerdo com o lote 09. 

 
Terreno de matrícula nº. 67.696 – UM TERRENO, situado na cidade 
de Restinga, desta comarca de Franca – SP, 1º subdistrito, no 
loteamento denominado ALTO DA BOA VISTA, composto do lote nº. 
11 da quadra nº. 04, assim descrito: Possui 250,00m², medindo 
10,00m. de frente para a Avenida Marginal e 10,00m. ao fundo 
confrontando com o lote nº. 28; 25,00m. de ambos os lados, 
confrontando do lado direito com o lote nº. 12 e confrontando do lado 
esquerdo com o lote 10. 
 
Terreno de matrícula nº. 67.697 – UM TERRENO, situado na cidade 
de Restinga, desta comarca de Franca – SP, 1º subdistrito, no 
loteamento denominado ALTO DA BOA VISTA, composto do lote nº. 
12 da quadra nº. 04, assim descrito: Possui 250,00m², medindo 
10,00m. de frente para a Avenida Marginal e 10,00m. ao fundo 
confrontando com o lote nº. 27; 25,00m. de ambos os lados, 
confrontando do lado direito com o lote nº. 13 e confrontando do lado 
esquerdo com o lote 11. 
 
Terreno de matrícula nº. 67.700 – UM TERRENO, situado na cidade 
de Restinga, desta comarca de Franca – SP, 1º subdistrito, no 
loteamento denominado ALTO DA BOA VISTA, composto do lote nº. 
15 da quadra nº. 04, assim descrito: Possui 248,60m², medindo 
10,01m. de frente para a Avenida Marginal e 10,00m. ao fundo 
confrontando com o lote nº. 24; 24,72m. do lado direito confrontando 
com o lote nº. 16 e 25,00m. do lado esquerdo confrontando com o lote 
14. 
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Terreno de matrícula nº. 67.701 – UM TERRENO, situado na cidade 
de Restinga, desta comarca de Franca – SP, 1º subdistrito, no 
loteamento denominado ALTO DA BOA VISTA, composto do lote nº. 
16 da quadra nº. 04, assim descrito: Possui 245,45m², medindo 
10,01m. de frente para a Avenida Marginal e 10,00m. ao fundo 
confrontando com o lote nº. 23; 24,37m. do lado direito confrontando 
com o lote nº. 17 e 24,72m do lado esquerdo confrontando com o lote 
nº. 15. 
 
Terreno de matrícula nº. 67.702 – UM TERRENO, situado na cidade 
de Restinga, desta comarca de Franca – SP, 1º subdistrito, no 
loteamento denominado ALTO DA BOA VISTA, composto do lote nº. 
17 da quadra nº. 04, assim descrito: Possui 241,15m², medindo 
10,01m. de frente para a Avenida Marginal e 10,00m. ao fundo 
confrontando com o lote nº. 22; 23,86m. do lado direito confrontando 
com o lote nº. 18 e 24,37m do lado esquerdo confrontando com o lote 
nº. 16. 
 
Terreno de matrícula nº. 67.703 – UM TERRENO, situado na cidade 
de Restinga, desta comarca de Franca – SP, 1º subdistrito, no 
loteamento denominado ALTO DA BOA VISTA, composto do lote nº. 
18 da quadra nº. 04, assim descrito: Possui 235,05m², medindo 
10,01m. de frente para a Avenida Marginal e 10,00m. ao fundo 
confrontando com o lote nº. 21; 23,15m. do lado direito confrontando 
com o lote nº. 19 e 23,86m do lado esquerdo confrontando com o lote 
nº. 17. 
 
Terreno de matrícula nº. 67.704 – UM TERRENO, situado na cidade 
de Restinga, desta comarca de Franca – SP, 1º subdistrito, no 
loteamento denominado ALTO DA BOA VISTA, composto do lote nº. 
19 da quadra nº. 04, assim descrito: Possui 212,94m², medindo 
13,32m. formado por um arco de raio 9,00m no cruzamento da Rua 
107 com a Avenida Marginal; 1,82m. de frente para a Avenida Marginal 
e 10,00m. ao fundo confrontando com o lote nº. 20; 14,02m. do lado 
direito confrontando com a Rua 107 e 23,15m. do lado esquerdo 
confrontando com o lote 18. 
 
Terreno de matrícula nº. 90.150 – UM TERRENO, situado na cidade 
de Restinga, desta comarca de Franca – SP, 1º subdistrito, no 
loteamento denominado ALTO DA BOA VISTA, composto do lote nº. 
37 da quadra nº. 04, com as seguintes medidas e confrontações: 
Mede 10,00 metros de frente para a rua “100” (2º trecho), por 10,00 
metros de fundo confrontando com o lote nº. 02, por 25,00 metros de 
ambos os lados, da frente ao fundo, confrontando de um lado com o 
lote nº. 36 e do outro lado confrontando com o lote nº. 38, com uma 
área de 250,00 ms².  
 
Terreno de matrícula nº. 90.151 – UM TERRENO, situado na cidade 
de Restinga, desta comarca de Franca – SP, 1º subdistrito, no 
loteamento denominado ALTO DA BOA VISTA, composto do lote nº. 
38 da quadra nº. 04, com as seguintes medidas e confrontações: Tem 
forma irregular, medindo 14,14 metros formado por um arco de raio 
9,00 metros no cruzamento da rua “100” (2º trecho) com a Avenida “A”, 
por 1,00 metro de frente para a rua “100” (2º trecho) e 10,00 metros de 
fundo, confrontando com o lote nº. 01; por 16,00 metros do lado direito 
confrontando com a Avenida “A” e 25,00 metros do lado esquerdo, 
confrontando com o lote nº. 37, com uma área de 232,60 ms². 
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 Parágrafo Único – Os lotes de terrenos ora mencionado 

fazem parte do patrimônio disponível do Município de Restinga, podendo sua 

alienação efetivar-se livremente, tudo nos moldes do Artigo 1º, § 3º, da Lei 

Municipal 1.404, de 18 de Novembro de 2004. 

 

 Artigo 4º - O artigo 2º da Lei Municipal nº. 1.934, de 09 de 

agosto de 2016 passará a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Artigo 2º - O valor da cota parte da pavimentação asfáltica 
a ser pago pelo Município será o equivalente a soma do 
lotes de terrenos que serão alienados, perfazendo-se a 
quantia de R$ 1.252.333,30 (Um milhão, duzentos e 
cinqüenta e dois mil, trezentos e trinta e três reais e trinta 
centavos). 
 
Parágrafo Único – Fica o Município de Restinga autorizado, 
nos casos onde o saldo devedor for inferior a avaliação da 
quadra e lote, a repassar a fração de valores em espécie 
para a empresa vencedora.” 
 
 
 

 Artigo 5º - Caso não haja necessidade de alienação de 

todos os 19 (dezenove) lotes, fica desde já consignado que os remanescentes 

permanecerão vinculados ao referido empreendimento, juntamente com os 

demais 20 (vinte) lotes pertencentes ao município. 

 

 Artigo 6º - O inciso VI, do Parágrafo 1º, do Artigo 3º da Lei 

Municipal nº. 1.404, de 18 de Novembro de 2.004, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Artigo 3º - .... 
......................................................................... 
 
VI – O produto obtido com a alienação dos 19 (dezenove) 
lotes deverá ser reservado e aplicado única e 
exclusivamente na execução das obras de pavimentação 
asfáltica do bairro Alto da Boa Vista. Os demais lotes 
renascentes não poderão ser alienados, em hipótese 
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alguma para finalidade diversa, antes de concluídas todas 
as obras de infraestrutura do referido bairro.”  

  Artigo 7º - Integram e incorporam esta lei, dela fazendo 

parte indissociável, o laudo de avaliação elaborado pelo JBT - Engenharia de 

Perícias e Avaliações – Engenheiro Civil João Batista Tonin e a cópia do termo 

de audiência realizada junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, na 

data de 31 de Maio de 2017. 

 

 Artigo 8º - Os contribuintes inadimplentes no tocante à 

contribuição de melhoria (pavimentação asfáltica) do Bairro Alto da Boa Vista, 

terão os valores não pagos inscritos em dívida ativa e cobrados judicialmente 

pelo Município, tudo nos moldes da legislação vigente. 

 

 Parágrafo Único - O valor total do débito de cada 

contribuinte será apurado calculando-se, sobre cada parcela em atraso, o valor 

corresponde a juros de 1% ao mês, multa de 2% ao mês e valor correspondente 

ao cancelamento de cada boleto em atraso junto à Instituição Financeira (valor a 

ser apurado junto ao banco na data do cálculo), chegando-se assim, ao valor 

real a ser inscrito e posteriormente executado. 

 

 Artigo 9º - As despesas com a execução desta lei correm à 

conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas quando 

necessário. 

 Artigo 10º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

  
 
 Prefeitura Municipal de Restinga 

 Em, 10 de Julho de 2017. 
 
 
 Amarildo Tomás do Nascimento 
 Prefeito Municipal de Restinga 
 


