
Camara  Municipal  de  Jacarei
PALACI0 DA LIBHRDADE

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO

N° 40, DE 11.122017

ASSUNTO:         AUTORIZA  O EXECUTIVO  MUNICIPAL  A DESAFETAR  AREAS  DA  CLASSE
DE HENS DE USO COMUM E INCORPORAR A CLASSE DE DENS DOMINIAIS E
A   RESPECTIVA   PERMUTA   COM   AREA   DE   PROPRIEDADE   DA   MITRA
DIOCESANA DE SAO JOSE DOS CAMPOS.

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL IZAiAS JOSE DE SANTANA.

DlsTRIBuino EM: 11 DE DEZEMBRO DE 2Oi7
PRAZ0 FATAL:
DISCUSSAO UNICA

Aprovado em Discussao Unica REJEITADO

Em........„.de.........de   2017 Em...„..„..de.........de   2017

Presidente Presidente

Aprovado em la Discussao ARQUIVADO

Em„.........de.........de   2017 Em„...„....de....„„.de  2017

Presidente Setor de PropositLms

Aprovado em 2. Discussao Retirado de Tramitacao

Em...........den.......de   2017 Em....„.....de..„.„..de   2017

Presidente Setor de Proposituras

Adiado em......„....de..........„de   2017 Adiado emu.„.......de...„......de   2017

Para....„......de............de   2017Seeretdrio-IhiretorLegislativo Para......„...de....„....„de   2017

SeeTetato-Diretor Legislativo

Encaminhedo ds Comiss6es n°s: Phzo das Comiss8es:



un
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete

E-.:I--i:___::i-:i
Jacarei,  07 de dezembro de 2017

A Sua Excelencia,  a Senhora
LUCIMAR PONCIANO
DD.  Presidente da  Camara  Municipal de Jacarei / SP

Exc,eien.[issima  Senhora  Presidente,

A ryzp®<  ~atasep~-!

S,2C,;i,i:irla       ,.i

i+-

Enc;arriiririo  anexo,   Projeto  de  Lei  n°  41/2017,  para  apreciagao  dos
Senhores Vereaclores.

Projeto   de   Lei   n°   41/2017   -   ``Autoriza   o   Executivo   Municipal   a
desafetar  areas  da  classe  de  bens de  uso  comum  e  incorporar a  classe  de  bens
dominiais e a  respectiva  permu[a com area de  propriedade da  Mitra Diocesana de
Sao Jose do.s  CarTipos".

Sendo   o   qije   nos   compete   para   o   momento,   aproveitamos   a
oportumciacle pars  renov'ar votos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

I-`\̀
AIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Pra!a dos Ties  Poderes,  73 -20 andar-Centro -Jacarei-SP
Telefone   (12)  3955-9111   r  Fax   (12)  3961~1092  -gabinete@|acarei  sp  gov  br
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PROJETO  DE  LEI  N° 41,  DE 07  DE  DEZEMBRO DE 2017

Autorlza o Executivo  Municipal  a desafetar areas da
classe de berls de uso comum e lncorporar a classe
de  bens dominiais e  a respectiva  permuta com  area
de propriedade da Mitra Diocesana de S5o Jos6 dos
Campos.

0   Prefeito  Municipal   de  Jacarei,   no  uso  de  suas

atribuig6es  FAZ  SABER  que  a  Camara  Municipal  aprovou  e  ele  sanciona  e

promiJlga a seguinte Lei.

Art.    1°      Fica   o   Executivo   Municipal   autorizado   a

desafetar, transferindo da classe de bens de uso comum para a classe de bens

dominiais,  areas de propriedade do Municrpio,  assim descritas:

I - area  1  - localizada entre a Rua Joao de Brito e a

Rua    Joao    Ramos    Borges   de    Oliveira,    no    Loteamento    Jardim    Parafso,

registrada na matricula n.° 5.783.

"Uma    Viela    com    200.00    m2    (Duzentos    metros

quadrados),  sito entre  as ruas Jo5o de  Brito e  Joao
ramos 8. de Olivelra loteamento JD Parafso, com as

seguintes medidas e confrontac6es e confrontag6es:

inicia-se  a  descri?5o deste  perlmetro  no  ponto  V01

de   coordenadas   nos   sistema   de   projec5o   UTM,

Datum       SAD      69,       sendo      de      coordenadas

E404184.356 e  N  7420975,979.  Dai deflete a direita

e  segue  com  azimute  de  318°49'58"  e  distancla  de

4.00m, confrontando neste trecho com a rua Jo§o de

-.`.
Praca dos Tres  Poderes,  73  -2° andar- Centro - Jacarci-SP
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Brlto,    ate   o   v6rtlce   o2,    de   coordenadas   #FunQgiv#
404181.939 e N 7420978.747.  Dai deflete a direita e

segue   com   azimute   de   48°49'58"   e   distancia   de

50,00m,     ate    o     verfice     03,     de     coordenadas

E404219.574 e N 7421011.660,  Dai  deflete a direita

e  segue  em  azimute  de  138°49'58"  e  distancia  de

4.00m    ate    o    v6rtice    04,    de    coordenadas    E

404221.995 e N 7421008.892.  Dai deflete a direita e

segue   com   azimute   de   228°49'58"e   distancia   de

50.00m  ate  o  v6rtice  01   ponto  inicial  da  descri?5o

deste   perimetro.   Fechando  assim  o  perimetro  do

Poligono acima descrito de 200.00m2";

11  -  area  2  -  localizada  na  esquina  da  Rua  An6sia

Ruston  e  da  Rua  Emygdio  Pereira  de  Mesquita,   registrada  na  matricula  n.0

62.401 :

"Urn  terreno  urbano  deslgnado  como  "PARTE  D",

desmembrado   do   im6vel   objeto   da   matricula   n°

62.281, Iocalizado na esquina da Rua An5sia Ruston

e  Rua  Emygdio  Pereira  de  Mesquita,  que  assim  se

descreve:  inicia-se  em  urn  ponto  na  divisa  com  o

terreno  designado  como  "PARTE  E"  (matricula   n°

62,402);  deste  ponto  segue  em  linha  reta  por  uma

distancia    de     54,14     metros,     acompanhando    o

alinhamento  impar da  Rua  An5sia  Rustori;  segue  a

esquerda   em   curva   com   raio  de   9,00   metros  e

desenvolvimento de  13,71  metros, na confluencia da

mencionada    Rua    An6sia    Ruston    com    a    Rua

Emygdio Perelra de Mesquita; segue acompanhando

o   aljnhamento   par   da   Rua   Emygdio   Pereira   de

Mesquita por uma distancla de 47,71  metros; deflete

_~_~1

Prapa dos Tres Poderes, 73  -2° andar-Centro -Jacarei-SP
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a esquerda e segue em linha reta por uma distancia

de 87,95 metros, ate atingir urn ponto localizado nos

fundos da  casa  n°  265 da  Rua  Expedicion5rio  Joao

Santana,    confrontando    nesta    extensao    com    a

terreno  desigriado  coma  "PARTE  C"  (matricula  n°

62.400).,  deflete  a  esquerda  e  segue  em  linha  reta

por  uma  distancia  de  48,25  metros,  confrontando
nesta  extens5o com  os fundos  das  casas  que  tern

testadas  para  a  Rua  Expedicion6rio  Jo§o  Santana;

deflete  a  esquerda  e  segue  em  linha  reta  por  6,25

metros.,  deflete  a  direita  e  segue  em  linha  reta  por

5,95  metros;  deflete  a  esquerda  e  segue  em  linha

reta  por  18,70  metros.,  deflete  a  direita  e  segue em

linha  reta  par  6,25  metros,  ate  encontrar  o  ponto

inicial,  confrontando nestas quatro extens6es com  o

terreno  designado  como  "PARTE  E"  (matricula   n°

62.402),  encerrando  a  area  de  4.948,56  m2  (quatro

mil,  novecentos e quarenta e oito metros e cjnquenta

e seis decimetros quadrados)".

Art.   2°      0   Executivo   Municipal   fica   autorizado   a

permutar  as   areas   mencionadas   no  artigo   10  desta   Lei   com   as   areas   de

propriedade da Mitra Diocesana de Sao Jos6 dos Campos, assim descritas:

I  -  area  1   -  localizada  na  Avenida  Lucas  Nogueira

Garcez,  registrada na matricula n a 22.318:

"Urn   terreno   situado   com   frente   para   a   Variante

Lucas Nogueira Garcez, lado par, entre os n°s 970 e

1000,  tendo  trinta  metros  de  frente,   bern  como  a

mesma  metragem  para a  Estrada  Velha  de lgarata,

confrontando  de  urn  lado  com  o  im6vel  atribuido  a

`-.I
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Maria  Celeste  Paes  de  Barros,  numa  extensao  de

cento  e  vjnte  e  oito  metros  e  dez  centimetres,  de

outro  lado com  herdeiros de  Luiz de  Aratljo  M6ximo

(anteriormente   Virgillo   Prudencio),   numa  extens5o

de  cento  e  vinte  e  oito  metros  e  vinte  centimetros,

encerrando   uma   area   total   de   3.845,50   metros

quadrados";

11  -area  2  -localizada  na  Avenida  Dr.  Joao  Victor

Lamanna,  com  inscrigao imobiliaria: 44114,34 41.0305.00.000:

"lnlcia-se a descrig5o no ponto A1, divisa com a area

do  Sistema  de  Lazer  e  a  vinte  e  nove  metros  e

sessenta e cinco centimetres  (29,65 in) do  ponto A,

localizado   na   interse?ao   da   Avenjda   A   com   o

prolongamento  do  eixo  da   Rua   15,   localizado  no

ljmite da area reservada para Sistema de Lazer, com

frente  para a Avenida A;  dai segue divisando com a

Area  8  sucesslvamente  numa  distancla  de  trinta  e

urn  metros  e  quinze  centimetres  (31,15  in),  ate  o

ponto  A2;  deste  ponto  deflete  a  esquerda,   numa
dist§ncia   de   quatro   metros   e   sessenta   e   cinco

centimetros  (4,65  in),  ate  o  ponto  A3;  deste  ponto

deflete  a  direita  numa  distancia  de  vinte  e  quatro

metros e sessenta centimetros (24,60 in) ate o panto

A4;  deste  ponto deflete  a direita  numa  distancia  de

doze metros e oito centimetros (12,08 in) ate o ponto

A5,   deste  panto deflete  a esquerda  numa distancia

de cinco metros e quarenta e sete centimetros (5,47

in)  ate  o  ponto  A6,  deste  panto  deflate  a  direita

numa   distancia  de  oito  metros  e   noventa  e   sels

centimetres  (8,96  in)  ate  o  ponto  A7,  deste  ponto

Pra+.a dos Ties  Poderes. 73  -2° andar- Centro - Jacarei-SP
Telefone   {12) 3955-9111  -Fax   (12) 39r)I-1092  -gabinete@jacarei sp gov.br
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metros e  oitenta e seis centimetros  (23,86  in)  ate o

ponto  A8,   deste   ponto  deflete   a  esquerda   numa
distancia    de    nove    metros    e    sessenta    e    trfes

centimetros  (9,63  in)  ate  o  panto  C;  deste  ponto

deflete a esquerda  numa distancia de setenta e sejs

metros (76,00 in), confrontando com o c6rrego, ate o

ponto   8;   deste   panto   deflete   a   esquerda   numa
distancia  de  trinta  e  cjnco  metros  e  trinta  e  cjnco

centimetros  (35,35  in),  confrontando com o Sjstema

de   Lazer,   ate   o   ponto   Al   onde   se   iniciou   esta

de scrig5o ,         e nco rra ndo         u in a         6 rea         de

aproximadamente    794,699    in    2    (setecentos    e

noventa  e  quatro  e  seiscentos  e  noventa  e  nove

metros quadrados).''.,

Ill   -  area   3  -   localizada   confluencia   da  Avenida

Walter   Disney   com   a   Avenida   Papa   Joao   Xxlll,   integrantes   do   Conjunto

Habitacional "Sao Benedito",  registrada na matricula n.a 89.756:

"Urn terreno urbano contendo a area de 282,972 m2,

deslgnado como Area "8",  Iocaljzado na confluencia

da Avenida Walter Disney com a Avenida Papa Joao

XXIII,     integrantes     do     loteamento     denominado
"Conjunto Habitacional  S5o  Benedito",  que  assim  se

descreve: inicla-se no ponto "18",  Iocalizado na divisa

com a Area A (matricula n° 89.755), deste segue ate

o  porito  "J",  com  azimute  de  249°03'50"  e  dlstancia

de  14,960  metros,  confrontando com  o  alinhamento

par  da  Avenida  Papa  Joao  XXIII;  deste  deflete  a

esquerda e segue ate o panto "K",  acompanhando o

arco  de  circunferencja  resultante  da  confluencia  da

Praga dos Tr6s Poderes, 73  -2u andar-Centro -Jacarei-SP
Telelbne.  (12) 3955-9111  ` Fax   (12) 39(tl-1092 -gabinete©acarei  sp.gov.br
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Avenida   Papa   Jo5o  XXIIl   com   a   Avenida   Walter

Disney,   com  angulo  central  de  69°23'10",   raio  de

13,706  em  arco  de  16,640  metros;  deste  deflete  a

esquerda  e  segue  ate  o  ponto  "L",  com  azimute  de

67C'57'47" e distancia de 22,870 metros confrontando

com o Centre Comercial (matricula n° 35,545); deste

deflete a  esquerda  e segue ate o  ponto "18",  inicial,

com  azimute  de  335°57'47"  e  distancia  de  13,433

metros,  confrontando  com  a  Area  A,  encerrando  a

area de 282,972 metros quadrados".

Art.   3°      As   despesas   com   escritura   e   registro

imobiliario  correrao,  respectivamente  aos  bens  recebidos,  por  conta  de  cada

urn dos permutantes,

Art.   4°     Esta   Lei   entra  em  vigor  na   data  de  sua

Gabinete do Prefeito, 07 de dezembro de 2017.

lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Pra9a dos Tr€s Poderes, 73 -2° andar Centro - Jacarci-SP
Telefone:  `12) 3955-9111  -Fax.  (12) 3961 -1092 -gabmete@jacarei.sp gov.br
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Visa   o   presente   Projeto   de   Lei,   primordialmente,

obter  a  autorizagao  legislativa  para  desafetar  parte  da  area  de  domfnio  do

Municipio   e   permuta-la   com   area   da   Mitra   Diocesana   de   Sao   Jos6   dos

Campos, em razao de relevante interesse pl]blico,

As referidas areas a serem permutadas servem a urn

interesse  pdbljco,  a  uma finalidade  pdblica,  como  se  observa  no caso da  viela

que a 6poca  nao foi devidamente  implantada em razao de acentuado desnivel

existente    no    local    tornando-se    inservivel    para    a   Administragao    Pi]blica7

atualmente  utilizada  pela  Mitra   Diocesana  de  Sao  Jose  dos  Campos  como

acesso a  sua  propriedade onde esta  localizada a  Par6quia  Nossa Senhora  do

Paraiso.

No   mesmo   sentido,   a   area   localizada   no   Bairro

Jardim das lnddstrias ja esta ocupada pela Mitra com a edificacao e espago do

terreno destinado a lgreja de Nossa Senhora de Guadalupe,

No  que tange aos terrenos de  propnedade  da  Mitra

Diocesana    a    area    localizada    na    Avenida    Lucas    Nogueira    Garcez    a

Administragao  Pdblica ja utiliza como casa de passagem,  albergue,  dando uma

finalidade pdblica a referida area.

A area localizada na esquina da Rua Anesia  Ruston

e  da  Rua  Emygdio  Pereira  de  Mesquita  sera  incorporada  ao  lago  do  Parque

California.

Destacando que, a area localizada na confluencia da

Avenida  Walter  Disney  com  a  Avenida  Papa  Joao  Xxlll,   sera  destinada  ao

projeto "Tocando o Futuro" da Guarda Municipal.

`                   -..`

FTaga dos Tres Poderes: 73  -20 andar-Centro -Jacarci-SP
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

.....=`.`

Saliente-se  que,   as  areas   1   e  2   do   Municfpio  de

Jacarei  descritas   no  artigo   1°,   em   seus   incisos,   totalizam   urn  valor  de   R$

3.047.523,00 (ties milh6es,  quarenta e sete mil,  quinhentos e vinte e tres reais),

enquanto que as areas  1,  2 e 3 da Mitra Diocesana de Sao Jose dos Campos

descritas  no  artigo 20,  em  seus  incisos,  totalizam  urn valor de  R$  3.060 342,00

(ties  milh6es,  sessenta  mil,  trezentos e quarenta  e dois reais),  encaminho em

anexo documento com as areas permutadas e o valor avaliado`

A Mitra Diocesana de Sao Jose dos Campos abdica

da diferenea de  R$  12.819,00 (doze  mil,  oitocentos e dezenove reais)  em favor

do Munlcipio de Jacarei.

Necessario esclarecer que,  para fins de avalia?ao da

area  1,  referente ao inciso I do artigo 2°, foi considerado apenas a avalia?ao da

terra nua com anuencia da Mitra Diocesana de Sao Jose dos Campos.

Justificado      nestes      termos,      encaminhamos      o

presente projeto de lei para aprecia?ao e aprovagao dessa Casa Legislativa.

Gabinete do Prefeito,  07 de dezembro de 2017.

1
``+ZAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Prapa dos Tres  Poderes,  73  -2° andar-Contro -Jacarei-SP
Telefone'  (12) 3955-9111  -Fax:  (12) 3961-1092 -gabmete@jacarei  §p go`'.br
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