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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 junho de 2022.
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Encaminho anexo,  Projeto de  Lei  n° 21/2022,  para apreciagao dos Senhores

Projeto  de  Lei  n°  21/2022  -  Disp6e  sobre  a  desafetaeao,  da  categoria  de

uso  especial  para  categoria  dominial,  de  im6vel  de  propriedade  do  Municipio  de Jacarei  e

autoriza a doaeao de encargos ao Estado de Sao Paulo, conforme especifica.

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

para renovar votos de estima e consideraeao.

Respeitosamente,

•.._

Prefeito do Municipio de Jacarei

PTaca dos Tres Poderes,  73  -2° andar-Centro - Jacarei'-SP

Telefone:  (12) 3955-9111  -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete©acarei.sp.gov br
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PROJETO  DE  LEI  N° 21,  DE 21  DE JUNHO  DE  2022.

Disp6e  sobre  a  desafetagao,  da  categoria  de  uso  especial  para
categoria   dominial,   de   im6vel   de   propriedade   do   Municipio   de
Jacarei e autoriza a doaeao de encargos ao Estado de Sao Paulo,
conforme especifica.

0  PREFEIT0  DO  MUNIcipIO  DE  JACAREi,  no  uso de suas  atribuig6es,  faz

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

Art.   1°   Fica   desafetado   da   categoria   de   uso   especial   para   a   categorial

dominial,  o  im6vel  de  propriedade do  Municipjo de Jacarei,  objeto da  matricula  n°  100.443

do   Registro  de   lm6veis  da  Comarca  de  Jacarei-SP,  com  as  seguintes  caracteristicas,

medidas e confrontag6es:

-Area localizada na  Rua Alencar Mazzeo,  Bairro Jardim  Elza Maria.

1.  Memorial  Descritivo

1.1  ldentifica?ao do(s)  proprietario(s) e  da  propriedade.

Propriefario:  Prefeitura Municipal de Jacarei.

Propriedade:  Lote  Urbano.

Localizagao:  Rua Alencar Mazzeo,  Bairro Jardim  Elza Maria.

Municipio:  Jacarei.

UF:  SP.

Area:  2.000,05 m2.

Matricula:  100.443.

1.2  Descrigao da Area:

Urn  terreno  urbano,  designado  como  Parte  "8",  com  2.000,05  m2  de  area,

com testada para a Rua Alencar Mazzeo, que assim se descreve:  inicia-se no ponto A-4 de

coordenas   N   7.420.981,876   in   e   E   398.750,767   in,   localizado   na   divisa   do   im6vel

matriculado  sob  n°  42,575  e  a  Rua  Alencar  Mazzeo;  deste  segue  ate  o  ponto  A-1   de

coordenadas   N   7.420.998,223   in   e   E   398.871,908   in  com   azimute   de   225°04'25"   e

distancia  de  37,27  metros,  confrontando  nesta  extensao  com  o  im6vel  matriculado  sob  n°

42.575,  de propriedade do  Municipio de Jacarei (destinado ao alargamento da  Rua Ant6nio

Pra9a dos Tres  Poderes,  73  -2° andar- Centro - Jacarei-SP
Telefone:  (12) 3955-9111  -Fax:  (12) 3961-1092  -gabinete@acarei.sp.gov.br
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Ferreira  Rizzini);  do  ponto A-1  deflete  a  direita  e  segue  ate  o  ponto  D-ol ,  de  coordcoeiiadas

N 7.421.040,7959 in e E 398.838,7860 in, com azimute de 322°07'00" e distancia de 53,94

metros;   do   ponto   D-01   deflete   a   direita   e   segue   ao   ponto   D-02,   de   coordenadas   N:

7.421.063,1856  e  E:   398.877,7709  in,   com   azimute  de  60°07'51"  e  distancia  de  44,96

metros,  confrontando  nestas  duas  extens6es  com  o  im6vel  matriculado  sob  n°  000.000

(Parte   A);   do   ponto   D-2   segue   ao   ponto   T-2   da   matricula   originaria   (40.346),   de

coordenadas  N  7.420.987,280  in e  E  398.751,484  in,  com  azimute  176°47'00"  e  distancia

de 38,58  metros;  deste ponto segue em curva  com  raio de  15,00 in e desenvolvimento de

5,435 metros ao ponto A-4,  inicial, confrontando nestas duas extens6es com a Rua Alencar

Mazzeo, encerrando a area de 2.000,05 metros quadrados.

Art.  2° Fica o  Poder Executivo autorizado a doar o  im6vel descrito no art.1° a

Fazenda  do  Estado  de  Sao  Paulo,  com  o destino  a  Policia  Militar para  instalagao  de  uma

Unidade  Policial.

Art.  3° Esta  Lei entrara em vigor na data de sua publicagao.

Gabinete do  Prefeito,  21  de junho de 2022.

lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

PracadosTrespoderes.73-2°andar-Centre-Jacareisp         f±`\      ~-
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MENSAGEM

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

presente  Projeto de  Lei  que  autoriza  o  Executivo  Municipal  a  desafetar area da classe de

bern  de  uso  especial,  incorporar  a  classe  de  bens  dominiais  e  a  respectiva  doagao  de

encargos   a   Fazenda   do   Estado  de   Sao   Paulo,   com   a   destino   a   Policja   Militar   para

instalaeao   da   la   Companhia   de   Policia   Militar   do   Municipio,   em   razao   de   relevante

interesse ptlblico.

A  propriedade em  questao  e  situada  na  Rua  Alencar  Mazzeo,  Bairro  Jardim

Elza Maria no  Municipio de Jacarei.

Justificando que o interesse pl]blico jamais podera ser afastado do escopo da

doagao  e,  no  caso,  e  evidente  que  a  construgao  de  uma  Unidade  de  Policia  Militar  na

localidade  referida  trafa  seguranga  nao  apenas  aos  municipes  daquela  regiao  como  de

todo entorno.

A  Administragao   Ptlblica   Municipal  zela   por  estabelecer  uma  boa   relagao

com as fongas de seguranga que atuam no Municipio, buscando fortalecer as parcerias que

tenham coma objetivo oferecer melhores condig6es a populagao.

Destaca-se  que  o  presente   Projeto  esta  em  consonancia  com  a  Agenda

2030,  atingindo o seguinte Objetivo de Desenvolvimento Sustentavel:

Ressalta-se  que  este  Projeto  de  Lei  possui  s6lido  escopo  legal,  conforme

disp6em  o  art.  60  e  os  incisos  I  e  Ill  do  art.  61,  da  Lei  Organica  Municipal,  e  o  inciso  I  do

art.  30 da Constituigao Federal.
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Justificado    nestes    termos,    a   fim   de   que   a    proposta    poss

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

aprovaeao dessa Casa  Legislativa.

Gabinete do  Prefeito,  21  de junho de 2022.

lzAIAS JOSE  DE §ANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Praca dos Tres Poderes,  73  -2° andar- Centro - Jacarel-SP
Telefone:  (12) 3955i) 111  -Far  ( 12) 3961 -1092 -gabinete@iacarei so.j!ov br
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