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Oficio  n° 289/2021  -GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao  Excelentissimo Senhor

Paulo Ferreira da Silva

(Paulinho dos Condutores)

D.D.  Presidente da Camara  Municipal de Jacarei / SP

Excelentissimo Senhor Presidente,

Vereadores.

Jacarei, 21  de julho de 2021.
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Encaminho  anexo,  Projeto  de  Lei  n°  12/2021,  para  apreciaeao dos Senhores

Projeto  de  Lei  n°  12/2021  -Revoga  a  Lei  n° 4388,  de  13  de  novembro de

2000,  que "Autoriza o Executivo Municipal a permutar im6veis que especifica."

Sendo  o  que  nos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideragao.

Respejtosamente,

Prefeito do Municfpio de Jacarei

Prapa dos Tres Poderes,  73  -2° andaT-Centro -Jacarei-SP

Telefone:  (12) 3955-9111  -Fax   (12) 3961-1092 -gabinete©acarel.sp gov.br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

PROJETO  DE  LEI  N°  12,  DE 21  DE JULHO  DE  2021.

Revoga  a  Lei  n° 4388,  de  13  de  novembro  de  2000,  que  "Autoriza  o

Executivo Municipal a  permutar im6vel que especifica."    .

0 Prefeito do Municipio de Jacarei, usando de suas atribuie6es faz saber que

a Camara  Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte  Lei.

Art.   1°   Fica   revogada   a   Lei   n°  4388,   de   13  de   novembro  de  2000,   que

autoriza  o  Executivo  Municipal  a  permutar parte  de  uma  area de  propriedade do  Municipio

situada  na Avenida  Pensilvania -Jardim  Florida,  com  im6vel situado  a  Rua  Padre  Eugenio

-Bairro do  Rio Abaixo.

Art.  20 Esta  Lei entra em vigor na data de sua  publica?ao.

Gabinete do  Prefeito,  21  de julho de 2021.

lzAIAS JOSE  DE  SANTANA

Prefeito Municipal de Jacarei

Praca dos Ties Poderes, 73 -2a andar -Centro -Jacarei -SP

Telefone   (12)  3955-9111  -Fax   (12)  3961-1092  -gablnete@jacarei.sp go
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MENSAGEM

Tenho  a   honra  de  submeter  a  analise  dessa   Egregia  Casa   Legislativa  o

incluso  Projeto de Lei que disp6e sobre a  revogagao da  Lei  n° 4388,  de  13 de novembro de

2000.

lnicialmente,   cabe  salientar  que  a  Administragao   Pdblica   no  ano  de  2000

convencionou a permuta de uma area pdblica com uma area particular, com a finalidade de

utilizar a area  privada  para  o alargamento da Avenida  Padre  Eugenio e  para  construgao de

uma  rotat6ria de interliga9ao com a Avenida Pensilvania.

Para  tal,  o  Municipio  indiciou  parte  de  uma  area  pl]blica  com  metragem  de

450,552m2,    situada    na   Avenida    Pensilvania,    Jardim    Florida,    sendo   a    area    privada

permutada,  com  metragem  total  de 451,651m2,  situada  a  Rua  Padre  Eugenio -Bairro  do

Rio Abaixo.

Desta  forma,  houve  uma  autorizaeao  legislativa  para  realizar  a  permuta  das

areas por meio da Lei n° 4.388, de 13 de novembro de 2000.

Entretanto,  na  regiao  onde  estao  localizadas  as  areas  ptiblicas  existe  uma

vala  de  drenagem  que  se  estende  por  todo  o  fundo  dos  im6veis,  objeto  de  Aeao  Civil

Ptlblica que tramita  pelo  n°  1009903-49.2017.8.26.0292,  promovida  pelo  Ministerio  Ptlblico

do  Estado de  Sao  Paulo,  que  podefa,  caso seja julgada  procedente,  interferir diretamente

na  utilizagao  do  im6vel  pdblico  utilizado  em  permuta,  uma  vez  que  uma  parte  podera  ser

entendida como APP (Area de Proteeao Permanente).

Alem  disso,  a  realjdade  do  local  diverge  da  existente  da  6poca,  tendo  em

vista  que  na  area  pdblica  ofertada  para  permuta  encontra-se  em  funcionamento  urn  LEV

(local de entrega voluntaria),  inviabilizando qualquer utilizagao  pelo particular.

Prape dos Tres Poderes, 73 -2° andar -Centro -Jacarei -SP
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Assim,  a  lei  perdeu  a  finalidade  e  a  utilidade  por ter a Administragao  Pilblica

optado pela  indenizagao ao particular, ja consumada.

Por  fim,   ressalta-se  que  este   Projeto  de   Lei  possui   s6lido  escopo   legal,

conforme  disp6em  o  inciso  I  do  art.  30  da  Constituigao  Federal,  art.  60  e  incisos  I  e  Vl  do

art. 61  da  Lei  n° 2.761  de 31  de margo de  1990,  Lei Organica do Municfpio de Jacarei.

Justificado    nestes   termos,    a   fim   de   que    a    proposta    possa   alcangar

plenamente   os   seus   objetivos,   encaminhamos   o   Projeto   de   Lei   para   apreciagao   e

aprovaeao dessa Casa Legislativa.

Gabinete do  Prefeito,  21  de julho de 2021.

Prefeito Municipal de Jacarei

Praga dos Tres Poderes,  73 -2° andar -Centro -Jacarei -SP
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LEI    N°    4.388

Autorlza  o  Executivo  Municipal  a  perrmutar  im6vel  que
especifica.

a  PREFEITO DO MUNICIPIO  DE JACAREi, USANI)O
DAS ATRIBUIC6ES QUE LHE SAP CONFERIDAS POR
LEI,    FAZ    SABER   QUE    A    CAMARA   MUNICIPAL
APROVOU    E    ELE    SANCIONA    E    PROMULGA    A
SEGUINTE LEI:

Art.    1°   -    Fica   o   Executivo   Municipal   autorizado   a

permutar   parte   de   uma   area   de   propriedade   do   Municipio   situada   na   Avenida

Pensilvania   -   Jardim    F16rida,    sem    benfeitorias,    com    parte   de   uma   area   de

propriedade   de   Jos6  Winston   de   Sa  Wanderley  e   sua   mulher  Claudia   Botelho

Wanderley, situada a Rua Padre Eugenio -Bairro do Rio Abaixo, caracterizadas nas

plantas  anexas  ao  Expediente  n°  016323/99  do  Protocolo  Geral,  com  as  seguintes

caracteristicas, medidas e confrontag6es:

I -Area de propriedade do Municipio:

"a    perimetro    inicia-se    no    ponto    A,    localizado    no

alinhamento  da  Av.  Pensilvania  e  divisa  com  o  terreno

de  Jose  Winston  Wanderley;  deste  ponto,  segue  pelo

aljnhamento  da  Avenida   com   azimute  de   118°36'55",

segue par 29,300m ate o ponto 8; deste ponto, deflete a

direita  com  azimute  de  185°13'32'',  segue  por  33,508m

ate  o  ponto  C;  deste  ponto,  em  angulo  agudo,  segue

com   azimute   de   154°26'27"   e   segue   por   52,543m

retornando    ao    ponto    A,    perfazendo    urn    total    de

450,552m2."



11  -  Area  de  propriedade  de  Jos6  Winston  de  Sa

Wander[ey e sua mulher:

"0    perimetro    inicia-se    no    ponto    E    localizado    no

alinhamento  da  Av.   Pensilvania  limite  com  Rua  Padre

Eugenio;     deste     ponto,     segue     com     Azimute    de

154°26'27"   por   15,457m   ate   o  ponto   F:   deste  ponto,

segue em  curva com desenvolvimento de 39,00m ate o

ponto    G;    deste    ponto,    segue    com    Azimute    de

354°19'07"   por  9,003m   ate   o   ponto   H;   deste   ponto,

segue   em   curva   acompanhando   o   alinhamento   da

calgada     por    45,440m,     retornando     ao     ponto     E,

perfazendo urn total de 451,651m2."

LEI N° 4.388 -Fls. 02

Art.   2°   -   Na   escritura   de   permuta,   os   permutantes

obrigar-se-ao a  nao reivindicar,  a qualquer titulo,  diferenga de valor entre os im6veis,

quer judicial,  quer administrativamente.

Art.   3°  -  As  despesas  decorrentes  da   lavratura  das

escrituras e dos respectivos registros correrao por conta dos permutantes.

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

publicagao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREi,13 DE  NOVEMBRO  DE 2000.

BENEDICTO SERGlo LENCIONI
Prefeito Ivlunicipal

AUTOR:  PREFEITO IVIUNICIPAL BENEDICTO SERGIO  LENCIONI.


