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PROJETO 	DE 	LEI N.° 015/18 - SUBSTITUTIVO 
=De 10 de Abril de 2018= 

ASSUNTO: 'AUTORIZA 0 EXECUTIVO MUNICIPAL A DESAFETAR AREA 

VERDE E DESTINA-LA PARA REGuLARIzAçA0 FUNDIARIA COM 

OCUPAcAO CONSOUDADA, MEDIANTE AFETAcA0  DE AREA 
INSTITUCIONAL PARA FINS DE COMPENSA(AO"::::::::::::;i:: 

ATJTOR: PREFEITO MUNICIPAL- Dr. JOAO CIRO MARCONI 

CONVERTIDO EM LET MUNICIPAL N.°. 	/ 

OBS.: 

INICIADO EM: 10/04/2018 

TERMINADO EM: __J 
cAiiw MUNICIPAL DE )ARDINÔPOUS 
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Jardinopolis, lode abril de 2018. 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Tenho a honra de submeter a apreciaçao do Vossa Exceléncia a anexa proposta de 
Projeto do Lei que Autoriza o Execufivo Municipal a desafetar area verde e desfiná-la para 
regularização fundiária corn ocupação consolidàdá, mediante atetaçäo de area institucional para fins de 
cornpensacäo. 

Area verde a ser desafetada tern ocupaçao consolidada e visa permitir que a farnIlia de 
José Caetano de Oliveira regularize frente ao Cartorio de Registro de lrnoveis area de 240,50 metros 
quadrados, edificada corn predio, recebida em virtude de permuta que fizera corn a Prefeitura por força 
da Lei n° 924 de 05 de outubro de 1977, ou seja, a Prefeitura recebeu do particular a propriedade de 
urn imovel desernbaraçado situado na Rua Maestro Salvador Princivali, onde funciona, hoje, o 
Ambulatôrio de Saude Mental (em frente a Rotatória do Savegnago) e, em contra partida, entregou 
parcela representada por urn terreno em plena area verde de 1.317,60 metros quadrados. 

Registre-se, ainda, que nessa rnesrna area verde a Prefeitura construiu o Berçário 
denorninado "Nair Saud Abdala", e por essa razäo faz necessária, tambérn, a regularizacao. 

E rnais. Nessa area fitulada de verde, pela prOpria desflnaçäo, nunca recebeu 
investirnento corno plantio de árvores, calqarnento, bancos, etc. Na realidade fática, nunca foi area 
verde. 

A par disso, oportuno explicitar que o Codigo Civil Brasileiro conceitua os bens pUblicos 
como sendo aqueles pertencentes as pessoas juridicas de direito publico interno, fazendo ainda urna 
divisâo tripartite, classificando-os ern trés diferentes espécies. Vejarnos: 

"Art. 98. Sao pUblicos as bens do dommnlo nacional pertencentes as pessoas juridicas S 
diroito publico interim; todos as outros são particulares, sofa qual for a pessoa a quo pertencerem. 

Art. 99. São bens pUblicos: 
- Bens do usa comurn do povo: mares, Has, estradas, was, praças; 

I! - Bens do usa especial: edificios ou terrenos aplicedos a seiviço ou estabelecimento 
Federal, Estadual ou Municipal, inclusive do suas autarquias (ox. hospitals e escolas); 

0 critério desta classificação é o da destlnaçao ou afetaçao dos bens. Todo bern poblico 
possui sua destinaçao de acordo corn o seu usa e utiuizaçao. 

A lei que desafeta area verde incorporada ao patrirnônio municipal por ocasião da 
irnplernentacäo do loteamento, em bens dominicais, as quais podern ser negociados liviemente. 
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No caso concreto, a situaçao jà esta consolidada e a area verde acabou sendo ufilizada 
para fim diverso do original, sendo certo quo por força de permuta prevista em lei o particular do local e 
a prôpria Prefeitura ja utilizam relerida area como bens do uso particular e especial, isso ha mais de 30 
anos, quando ainda não existiam a Lei Organica do Municipio, o Piano Diretor e a Lei Federal de 
Parcelamento do Solo. 

Este projeto de lei, portanto tem como finalidade regularizar situação irrevers(vel, que 
pede desflnação diversa da que foi definida no projeto de loteamento, inclusive trazer seguranca 
juridica para o negócio entabulado. 

Por diversas vezes, em virtude da necessidade de reordenamento do espaço territorial 
urbano, areas pUblicas têm sua finalidade modificada, ensejando uma regularizacao. 0 Poder PUblico, 
fundado sobre a conveniência e necessidade da população, pode indicar o modo de utilização ou 
aflenaçäo de seus bens. 

Logo, a destinaçao dos bens integrantes do patrimônio municipal possuem destinacao 
cambiavel, segundo Os superiores interessesda comuna. Com  efeito, Alfredo Buzaid, citado pelo Des. 
Oetterer Guedes, ensina: 

0 bern publico de uso cornurn pode sofre rnodificaçoes em sua qualificaçao juridica, a 
torn ar-se alienàvel, sempre quo a Municipalidad.e, pare atendera fins urbanlsticos, lhe retire a condição 
de bern de uso cornum, por lei especial devidarnente sancionada pale Chefe do Executivo. (IJ/SP - 
ADln if 39.949.0/0-00 - São Paulo - votD no 17.309) 

Portanto, o interesse pUblico estâ devidamente justificado através do ja exposto a nestes 
termos encaminhamos o projeto de lei para apreciacao e aprovaçao dessa Casa Legislativa. 

Jusfificado nestes termos, mais uma vez solicitamos a devida e necessária autorizaçäo 
desse legislafivo, cuja propositura é submetida a alta consideraçào dos Nobres Edis, pedindo sua 
apreciaçäo com sua consequente aprovaçäo, dentro dos termos regimentals. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar 3,.Xbssa Exceléncia e demais nobres 
Vereadores, os nossos mais sincejosT}t tos de esfima, qpnsideracao e apreco. 

C 

A Sua Excelência o Senhor 
josE EURIPEDES FERREIRA 
Presidente da Camara Municipal 
NESTA 
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PROJETO 	DE 	LEI N.° 015/18 - SUBSTITUTIVO 

=De 10 de Abril de 2018= 

"AUTORIZA 0 EXECUTIVO MUNICIPAL A 
DESAFETAR AREA VERDE E DESTINA-LA 
PARA REGULARIZAcAO FUNDIARIA COM 

oCuPAçAo CONSOLIDADA, MEDIANTE 
AFETAcA0 DE AREA INSTITUCIONAL PARA 
FINS DE COMPENSACAO":::::::::;::::;:::::::::: 

O SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTADO DE SAO PAULO, NO USO DAS ATRIBuIçOE5 QUE LHE SAO CONFERIDAS 

POR LEI, 
F A Z S A B E R: que a Camara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou 

o Projeto de Lei n.° 015/18-Substitutive, de autoria do Executivo Municipal, e ele 

sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1 0. Para dar cumprirnento ao disposto na Lei Municipal n° 

924/77 que autoriza permuta de terrenos, fica 0 MunicIpio de Jardinopolis 

autorizado a desafetar 246 metros quadrados que representa parte de 
uma area verde, do imóveI situado na Rua Mario Campi no 63, incluIda 

na matricula do Cartório de Registro de Imóveis de Jardinópolis sob no 

5934 e cadastro na repartiçào püblica sob no 1940. 

Parágrafo ánico: A area remanescente de 1.071,60 metros 

quadrados passará a categoria de area institucional. 

Art. 20 . Como forma de compensacão do disposto no artigo 10, 

fica afetada como "AREA VERDE" uma area de 1.317,60 metros 

quadrados, do Loteamento Santo Antonio, prevista como Area Institucional por 

conseguinte desafetada dessa categoria per força desta lei, matriculada sob n° 

18.171, do Cartário de Registro de Imóveis da Comarca de Jardinopolis/SP., corn 

a seguinte descriçäo: 

"UM IMÔVEL URBANO SITUADO NESTA CIDADE, REPRESENTADO 
POR UM TERRENO CORRESPONDENTE A AREA INSTITUcIONAL "A" 
DA QUADRA 29 DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, COM A 
SEGUINTE DEScRIcAO: TEM INICIO NO PONTO 6 "A", JUNTO A 
DI VISA DA AREA INSTITUcIONAL f'REMANESCENTE) E A AREA DE 
APP. DESTE SEGUE EM LINHA RETA PELA DI VISA COM A AREA DA 
APP COM 28,73 METROS-A.1 2664432" ATE 0 PONTO NUMERO 7, 
LOALIZADO NA AREA DE APP. DESTE DEFLETE A ESQUERDA EM 
LINHA RETA PELA DI VISA COM A AREA DE APP COM 97,49 METROS-
A.Z. 23549'45" ATE 0 PONTO DE NUMERO 8, LOC4LIZADO NA 
AREA DE APP. DESTE DEFLETE A ESQUERDA EM LINHA RETA PELA 
DI VISA COM AREA DE APP COM 18,81 METROS-A.Z.2116'42" ATE o 
PONTO NUMERO 9, LOALIZADO NA AREA DE APP E AREA 
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INSTITUCONAL REMANEScENTEJ. DESTE DEFLETE A ESQUERDA EM 

LINHA RETA PELA DIVIDA COM AREA INSTITUIONAL 

I'REMANESCENTE COM 139,22 METROS-A .Z.2 63 14'50" ATE o 
PONTO NUMERO 6 "A", LOcALIZADO NA AREA DE APP E AREA 

INSTITUCIONAL (REMANESCENTE) ONDE TEVE INICIO E FIM ESSA 

DESCRIcAO, COM AREA TOTAL DE 1.317,60 METROS QUADRADOS". 

Art. 30 . Ficam convalidados e ratificados os efeitos jurIdicos da 
Lei Municipal n° 924, de 05 de outubro de 1977 que autorizou a permuta de 
terrerios. 

Art. 40 . As despesas decorrentes desta Lei correräo por conta 
de dotação constante do orcamento vigente, suplementada, se necessãrio. 

Art. 50 . Esta Lei entra em v!gerrTadata  deçsua 

Prefeitura MuniciID4de Jardinópblis, 10 çie'àbril de 2018. 

O MARCONI 

Municipal 
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LIVRO No 2 

Distrito 	. - .................... 

Municipic ...... ............................. 

Situaçao ................................................................ 

MATRICULA N.G 5934 	FIs. 1  

Jardinopolis, S.:±9.. Z1IIZ? 
Oficial Int :—Bel 

Urbano( 	) C. P. M. .............. 

Rural (. •) INCRA .................... 

Urn prédio urbandsituado nesta. cidade, comarca e dnica ciT - 

cunscrioao imobiliária de JardiAi6po1ié do Est'ado de Sao Pau- 
lo, representádo par urn tarreno, sem.benfstrias, dest.nado a 
Area verde do lotearnento denorninado Parue Nova Jardin6polis, 
dde integrante, medi,ndo 74,40 metros de frente para a Rua M 
rio Campi, face oposta corn 72,00 metros, onde confronta corn 
propriedade de Jose de Souza Barbeiro Junior, da frente sos —: 

•  fundos,pelo lado d.ireito de quem d.a tua ohm o im6vel, xis cm 
frontaçao corn prcpriedadedé Jos4Coradini., mode 17,30 metros. 
e, novarnente da frente sos fundos', pthlo lad.o esquerdo, na cola 
fxontaçao con o lots 4, da quadra N, do referdo loteamento - 

• 

	

	
Diode 18,70 metros, encerrando a area superficial de 1.317,60- 
metros' quadrados.x.x.x.x.x.x.x.x.x..x.x.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
PROPR1T4RI0S;- 1)- ANTONIO ARGEIqTATO, HG 3.531.162/SSPSP.,, 
gricultoresus nulber flRIA HELENABRIGIIADORI ARGETqTATO, - 
fijha de Primo Brigliadori, do lar, casados sob o regime 	da. 

/ oothunhao universal de bens, antes davigticia da lei 6.515 / 
77, brasileiros, CPFIVTh'111.670.338/68, sendo ele titular e - 
cia dependente residentes' nesta cidade, na Rua.-:Albuquerque-
Lilac, 518; 2)- joao ARGENATO SOBRINHO, HG 3.377.250/SSPaF e - 
CPFMF 043.533.40t3/59, agricultor e sua mulber VILMA MARIA - 
RIULAFENTAT0, HG 12.233.627/SSPSP e CPFt1 159.712.41d/42, - 
do lar, brasileios, oaeados sob o regime Os comunhao univer-
s1 do bens, antes da vignoia da lei 6. 515/77, residentes - 
nesta ciOsde, xis Rua Joaquirn fiijj,  90; 3)- J054 LUIZ GINI - 
NMOMARCH16, HG 3.309.076/SSPSP., advogado e sua rnulher.MARIA 
DA CONCEIQ0 PRADO NOGUEIEA MARCH16,, professora, ambos brasi- H 
•leiros; oasados sob o regime da dounhao universal do bens., - 
antes Os vignoia .d.a lei 5.515777, residentes nests cidade, xis 
Rua Silva Jardim, 561.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.CPfl. 148.935 . 
764/76.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.X.X.x.x.X. 
TITULO AQUISITIVO;- Transcri4es 2616, 2695 e 2707, L23B,res 
peotivarneifle de 22.10.74, Q8.01.75 e 13.Q-175 todasAete - 
cartorio.x.x.x.x,x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.-xcx.x. .c  

JARDIN6POLIS, 10.10.1994.0 Of.  

AV.1 - 	JAPDIN6POLIS, 10.10.1994. 6EITO - Procede-se a presents, de - 
transports corn o que consta da .AV.3/5608, para.fipar consigna 
.o o falecimento 04 co-proprietdio Dr. JOSé LUIZ GINITWO MAR 

Ch16, já qua1if±e.do, confoe noticia a Certidao de ôbito cx 
pedida pel OROPN' de ta con{rca, do R.2138, fig. .256, LQ •C.-4,'. 
de 0 c),; ;do no titulo - guia tooc tiP 184/94. 

- ;yri; CRETI;ICA;ORIA  

Consigns-se "ex-officio", de confonnidade corn o § 1 0  do art ,213, art 
176, § P, I e ainda 227, todos da Lèi Federal 6.015, de 31/12/1973, para 

- 	. 	 .. 	 (continua no verso) 
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fazer constar qué na abertura da rnatricula a .proprietária é P.REFEITXJRA 

MUNICIPMj DE JARDINOPOLIS, e nao  como cbngtou. Dou fé. 

Jardi".p..1is (SP), aos 05 de dezerubro de 201-7 
Isthftocie : Cua:tas e..ethoiuinentos  
Faxana Pereira dos Santos \Tiej.rà - Oficjala Substitute 

ISTRO DE 1MOVS E ANEXO$ 

* JARDINOPOUS - SP 

	

flna 1e 	"a f' 14aà zr*a 'rLi 	ôp a 

da 'rhu 	 ) 0 Marcelo Moeira Marcotno 
tzFi.Ei g m Oficial 

Fablana Santofleff a 
f1cliate Substitute 

	

. 	 . 	. 	 ' 	Dayana C&qUnaR Costa 
' 	Escrevente 

C 

V 
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Regstro de trntv&s e Anexos 
•.Yt; W. 	Comarca de Jardinópdlls - SR - CNS: 11.981 -8  

Marcelo Morefra Marcoflno: Oficial 	- 

REGISTRO GERAL LIVRO N.0 2 

MATRICULA N° 18.171 PICHA N.° 

Urn imóvel urbana situado nesta cidade, Comarca e Unica Circunscricâo 
;znobiliãria de Jar@inópolis, cia São Paulo, representado par urn terreno 

aorespondente a Area Instituciarial A da Quadra 29 do Loteamento Santo 

Mtônio corn a seguinte descricào: tern inicto no ponto A, junto a divisa 
da Area institucionaj. (Rerntesceflte) a Area cia APP. Deste segfle em linha 
reta pela divisa corn Area de APP corn 28,73m A.Z. 266 ° 44 1 32" ate o ponto 
n o  7, localizado no Area cia Afl. Destedeflete a esquerda en linI* reta 
pale dvisa corn Area de APP cçrn 97,49m A.Z. 2049945  at 0 ponto no 

8, localizado na Area cia APP. Deste define a esquerda em ].tnha rate pela 
divisa corn Area de APP corn 18,8m P.Z. 2l ° 0 1 42" ate a ponto 9, 
locàljzado na Area cia APP a Area Instituciox3al (Rernanescente) Deste  
deflate a esquerda em linla :reta pale divisa corn Area Instjtuciqnal 
(Rernanepcénte) corn 139,22m A.Z. 263 0 14 1 S0" ate a ponto n o  GA f  
localizado i74a Area de APP a Area nstitcional (Remanescente) onde teve -

&nico efin esta descrtç&o,  co Area total de 
ROPRIEflfl: PREFEITURA Z4WtCflL DX J X4OI1QLIS, pessea juridica cia 

direito publico interno, corn sede nesta cidade, na Praça Dr. Mane tins, 
no 150, macrita no CNPJ/MF 44.229.821/0001-70. 
TSTJZO AQXfl$rZ'IVO: Matricula 17.7fl cia i] cia janeiro cia 2018, tivro 02, 
desteclu. 

Jar M,polis (SP), ap 01 cia raarço de 2018. 
— 

- Oticiala 

Cfl* 	cL c jafta *rtidk. & 
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.GiSTO GE IMÔVEIS E ANEX. 
JARDNOPOL!S 

0 Marcelo Moreira MarcoOnc 	-• 
Oficial 

,VJ Fabana P. Santos Vieira 
Oficiala Substituta 

:0 Gabtlefly G. de Camarortr 
EscreventA 
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0 Prsteito Municipal de radin6oiia, Estado de Sat Paulo, no 
usc das 8tribuig5ea qua The saO conferS as per lei, 

FAQO SAB&t que a Ckara Municipal aprovcu e sit prorauigo a. ge- 
guints let: 

I autori2ao a Sr. Prefeito Municipal nos termo& 
do qua tot processad.o atrav&s da Pertar* flQ 131177 de 26 do 
azosto do 1977 	qua flea raendo parts deste diploma legal a pr 
ceder psrmuta as urn teneno pertencente a J'os6 Caetano de Oliv@ 
ra a outra, loeallzado a rua Maestro Salvador Princivali, 	nests. 
cidMe, par cnitro tie propris8.&e desta Prof eltura no loteamente' 
Paritie Non Jardlnhpolis, tudo eonThrrne croc4uis qua tamb4m into- 
gram a presents, 	. 

AQ2!:- A pennuta 6 pun a simples, correndo as despesaV 
do esol'itura per touts da Prefeitura, atrav&s do verbas eonsign 
das no .attal orqamento.  

Sato, let entrar& em vigor na data de sus publics- 
ggo, revagadas as dieposiç5es em contztie, 
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ESTAD.0 DE $210 PAULO 
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L&I NQ 	924 	DR 	05 	DE 	OUtUBRO DE 	1977 
2 
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RGISTBADA 9 PUBIIQADA no Setor do Expediente da Prof eitu2ta Mia 
nielpal do Jardin6poiiS SP*, em 05 tie out ubro do 1977. 	. 	I 

Respondendo pela CherM \ 
Port aria UQj3*j2, 	) 
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Prefeitrra Municipal de JarcilnOpolis 

ESTADOD SAO PAULO ;kEI 
I 

PABECER 

Cl 

' 	 - 	 . 	 H• 	 . 

Os infra-asinados, membros da Comisso inst±tws3a pc'la 8 

Portaria n 	131/77,  de 26 de agosto de 1977, pars emitirem pa- 
recer sabre tgrrno 	rua Maestro Salvador Pranoiva1i 	no atrr- 
ro na denorninaaa 1tCurva cia Morte, que tendo e 	vIsta haver n- 
crtbara defitntiva cm nome de Josh Captano do Oliveira p outra, 

- 

pa local ofpr'cer perspctiva do perigo, e que alem diso est 

trrno pouerL senlr a propria Pnfeitura para outras fina1ia,, 
des, somos do opinio qu.e a Prfeitura dove prmutar est 	inióvel 
sern banfcitorias cam outro de sua propriedadm localizado no Pgr 
qu 	Nova Jardin6polis, na medida do 13,30 ints. th frente paz-a 	a 
rua G. oath a medida de 19,10 em ambos as lados, e  trndo ainda. 	- 
13,30 rios fundos oxide divide ootn 3os4 de Souza Barbeiro Jr, mx - 
sacessor, tstes tpnenos se PQUiValPm em valor, 

*$P. 	29 dothgoth de 199.7 : 
. , 

U —'- 
ajtflz Mar 

C 
2° 

H — 
-sflrrnbuo Saud Beis- 

iindoPerrer 

DECISXO 

Sc 

Adoto o parcr slpra, ?e1S seus 
Q'a 

fundamntos, 

. Jardin6pofls *SP* 	30/AGOST0/77 
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• 	 Prefeitura Municipal de JardinOpolis-SP 
Praça Dr. Mario LEns, 150-14.680-000 at 	 CNPJ/MF44.229.821/0001-70 

TRPADAMANGA 	 - 	 - 

Oficlo n 9  0100/2018 
Jardinópolis, 09 tie rnaio de 2018. 

Ref.: OfIclo n 2  207/2018 

Excelentissimo Senhor Presidente: 
( 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exceléncia as informaçôes e 

documentos postulados pela Comisso Permanente de iustiça e Redação da Câmara 
Municipal, referente ac Projeto de Lei n 2  15/2018, de autoria do Executivo Municipal, em 
tramitaçäo nesta Casa. 

1- Respondendo a pergunta do item "a", segue em anexo docurnentos 

pertinentes inclusive Integra do processo judicial n 9  1000687-74.2016.8.26.0300 rnovido 

em face do MunicIpio corn pedido de obrigaco de fazer, ouseja, regularizar a situaçâo 

perpetrada; 

2- Quanto ao quesito da letra "b", esciarecer que a area verde objeto do 

Projeto de Lei já tem seu destino consolidado pela Lei Municipal 924/77 que transferiu 

parte que ate entäo riâo era afetada, na época, ao particular, através de contrato de 

permuta, sendo que o rernanescente dessa area verde a Prefeitura construiu o Berçário 

denominado "Nair Saud Abdala", delineadas na Mensagem clue integra a propositura; 

'Th 	
39- referente ao item "c", além de estar explicitado na mensagern, reforça a 

idela de que: desafeta-se a area institucional e passa a categoria de area verde, sendo clue 

a construço do Berçário no mencionado espaço, bern de usc especial, compensaré a 

desafetaçäo da area instftucional no Lotearnento Santo Antonio; 

42- Relacionado ao quesito da letra "d", esclarecer que o contrato assinado 

entre Prefeitura e o particular que concretizou a troca de imôveis, foi chancelado pelo 

legislador local conforme procedimento anexado, não havendo falar no marco 

regulatôrio previsto na Lei Federal 13.465/17, já que o contrato foi assinado no dia 

27/03/1979 quando nâo existia o registro no Tabeliâo do Loteamento denominado 

Parque Nova Jardinôpolis e tampouco afetação; e note clue o Loteamento em questão 

tol registrado em data de 10.10.1994 conforme matricula n2 5934. 

Todavia, a aprovação do Projeto busca regularizar uma situaçäo juridica ja 

-consolidada no seu tempo e nâ avia qualquer impedimento legal. Ademais, a aprovação 

desta propositura nâo trará q alq er prejuIzo em face da contrapartida ou cornpensaç5o 
de areas, devendo manter a tus quo em prol da segurança jurIdica, do princIpio a 



Prefeitura Municipal de Jardinopolis-SP 
Praça Dr. Mario Lins, 150— 14.680-000 

- 	 CNJPJ/MF 44.229.821/0001-70 

TERRADAMANGA 

proteçâo a confiança e da tuteia dos interesses dos terceiros de boa-f6. E preciso cumprir 

o disposto na Lei Municipal 924/77 que autorizou a permuta. 

Assim, diante do cenário peculiar verificado e consolidado ha muitos anos, 

inexistindo, pals, risco de prejuIzo a terceiros, tern-se no haver irnpedimento legal 

quanto a proposta ora apresentada. 

Diante disso, em consideração aos termos aqui expostos e de toda 

docurnentaço carreada, apresento a Vossa Exceléncia as informaçOes requeridas, no 

aguardo que seja dada encaminhamento ao Projeto de Lei para parecer, discussâo e 

votaçäo. 



.a*REFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 
V 	 Secretaria Municipal de Administraçao e Planejarnento 

, 	 Praça Dr. Mario Lins, 150— Centro - 14.680-000 
Fone (16) 3690-2929 

- 	 semplaforcIardiriopoIis.spgov.br  

JardinOpolis, 08 de Maio de 2018. 

OFICIO SEMAP No 166/ 2018. 

Referéncia : OFICIO N° 207 I 2018 - ATA DA COMISSAO PERMANENTE DE 
JUSTIA E REDAQAO - Cârnara Municipal de Jardinópolis. 

Assunto 	Projeto de Lei NO 01512018. 

lImo. Senhor 
Dr. Aparecido Carlos 
OD. Procurador Juridico do MunicIplo 
Prefeitura Municipal de Jardinópolis. 

Prezado Senhor, 
Venho através solicitar a Vossa Senhoria que receba a documentaçao acima citada e 
d-'e providéncias a solicitaçâo da AlA DA COMISSAO PERMANENTE DE JUSTIA E 
REDAQAO da Camara Municipal de Jardinópolis corn elaçäo ao PROJETO DE LEI 
NO 015 / 2018. 

Atenciosamente, 

Secretário Municip 3nejamento 



(âmara J+Iunitipai be 3Jarbinóp0I15 
TEA DA MMGA 

	 Q.Etabo bt 'äo Paulo 

OFICIO No 207/2018 

Jardinopolis, 02 de Maio de 2018. 

Exmo. Sr. Dr. 

Venho por melo 

artigo 82 do Regimento 

ComissAo Permanente 

na Ata da ref 
projeto de id 

Casa. 

comissAo, solic 

saber: a) dàtra 
seth desafetack 

destinaçAo ao r 
terreno da préfi 
mais de mil ii 

institucional  r 

de Vossa Excelencia, nos termos do 

çOes e documentos postulados pela 

iyiuziidipai de Jardinópolis, descritas 

ujwcqpia 8egue,lanexa, referente ao 
ujucipal, que esta em traimtacäo na 

dias e a 

uentos, a 
znte que 
)tlVOS da 

Jo que, 0 

[110 tendo 
de area 

tisitos e 

as 

as 

enquadramento da"regu1arizaçao'fundiáña" nos termos da Lei PeTdetal n° 13.465, de 11 de 

juiho de 2017; e) cOpia. dos docunientos c mapas da criaçaó -do Loteamento Parque Nova 

7Th 

	

	 Jardinópolis e do Loteamento Santo Antonio; e, f)cópia de todo o pr9cesso administrativo do 

trabaiho realizado pela comissão coffstitufdáie1a Pormrian° 

Certo de poder bontar corn a costumeira atençAo, aproveito a 

oportunidade para renovar os protestos de elqyqd ar esiima e oisidèiiacAo, no aguardo das 

informaçOes e documentos. - 

Jose u 
Presidente da Camara Municipal de Jardinópolis- 

PARA: 
DR JOAO CIRO MARCONI 
PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS-SP 

NESTA 
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ATA DA COMISSAO PERMANENTE DE JUSTICA E REDACAO 

Aos vinte e sete dias do més de abril de 2018, na sede da Câmara Municipal de 

JardinOpolis, a Comissào Permanente de Justiça e RedaçAo, eleita para o bienio 2017/2018, 

esteve presente os Vereadores: ANDRE LLTZ ZANATA - Presidente, JOSÉ EDUARDO COMES 

JtNIOR - Relator e o Vereador LIINDENILTON DA SILVA GANDA - Membro integrante, sendo 

este ñltimo convidado pekots)  iiitégrante(s da com,igsAo 'jiara. secretariar os trabalhos, o que 

aceitou de pronto. Em seguia7, o ptidëiith l coniiâo eten4eu necessaria a presente 

reunião corn base no artigo 75 do Reginieiito Intemo, paM ana1isr s(s) 'eguii1te(s) matéria(s): 

1) 
	

tel no  

MEDLANTE 
FINS DE 

EU 

N  rncnsagem que acomp 

procedeu a permutado imovel objeto da 

Oliveira Pam tanto f91\pzocedido o leva 

cornissào institiudape1aPortana if 131, 

Reis e Arlindo FerreiiikCdjQ.p&eCetfCLfaV 

1pê Caetano de 

niencia, por uma 

Dr. José Fernando Saud 

riormente a Lei 

Municipal no 924*-dc...19,10/77,t3±c... 	Ith-ikèñdo terreno e respectivo 

proprietário, corn urn dainicipa1i4d,  situado-na pveq Salvador Princivali. Por fim, 

destacamos que acompauha hãtéH 6pia;das' inAtrieVIL8 if 1 & 17t ieainstitucional "A" da Quadra 29 

do Loteamento Santo AntOnio - em name da municipalidade - que busca autorizaçAo legislativa pam ser area verde) e no 5.934 (area 

verde do Loteamento Parque Nova JardinOpolis - nome da municipalidade quo será transferida puma particular). 

0 contrato de permuta acostado no projeto indica que o terreno da 

municipalidade localizado no Loteamento Parque Nova JardinOpolis possth a &ea de 240,50 

metros quadrados e no parecer da comissào avaliadora a area é de 254,03 metros quadrados. 

0 imovel do particular situado na ma Maestro Salvador Princivali, no referido contrato, 

possui a area de 419,37 metros quadrados. & 



19 Câmara j,*Iunicipatbe 3farbinópolS 
Qtabo be bao Paulo 

TERRA DA MANGA 

No texto do proj eto de lei observamos que o art. 1 0  autoriza a desafetaçAo do 

imovel da municipalidade objeto da matricula no 5.934 do CR1 local, que é descrito como area 

verde corn 1.317,60 metros quadrados. No tocante a matricula, que acompanha o proj eto, 

consta que a sua abertura no CM local, ocorreu em 10/10/94, cerca de 17 anos apOs a entrada 

em vigor da lei municipal que autorizou a permuta (924, de 05/10/77), como se nAo bastasse, 

foi procedido o registro sendo proprietários: Antonio Argentato e muiher, Jodo Argentato 

Sobrinho e mulher, Jose Luzz Gininho Marchio,e muilter cSomente em 05/12/2017 é que foi 

procedida a to imOvel é de propriedade da 

Prefeitura Tv 

denorninada de "A" cia t Quadra 29 do 

Jardinópolis, obj eto da matrIcula n 1 1 

comarca. 

1970 envolyendç os 1itn6veis, ieiç, 

tuindamentaçAo ë justiflcativa clara d 

coproprietano do imo'el objeto da m 	no 

anos apos o negocio (1977-1994), con 

uma retificatOna do CM local 23 anos 

constar que a propnetana e a mumcipandade, e, 

total, sendo que na epocado negocio em tofl( 

1.317,60, metros quadrados. 

de 

da nossas 

negócio IjurIffico iealizado na década de 

comisso avaliadora, em tese, falta 

Um mçmbro da cornissAo era também 

64; a abertura da matricula ocorreu 17 

diversos daquele do negócio tabulado; 

ira damatricula (1994-2017), pan fazer 

ferença substancial da mefragem da area 

254,03 e 419,31 e a desafetaçAo é de 

Assim, os membros da comissAo, por unanimidade, solicitam que sejam 

prestados maiores esciarecimentos e envio de novos documentos pela municipalidade, para 

instruir meihor o proj eto, a respeito: a) da transaçäo ocorrida na década de 1970; b) do 

destino da area remanescente que seth desafetada no Loteamento Parque Nova Jardinopolis 

on esciarecer os motivos da destinaçâo ao particular apontado, da area total de 1.317,60 

metros quadrados, sendo que, o terreno da prefeitura tinha uma area total de 240,5 ou 254,03 

e agora aparece como tendo mais de mil metros quadrados; c) justificativa e 



odos os 

Cämara ftlunicipat be EarbInópoIS 
TERRA DA MANGA 

	 etabo be 'ao Paulo 

ftmdamentaçao da desafetaçAo de area institucional no Loteamento Santo Antonio; d) o 

cumprimento dos requisitos e enquadramento da "regularizaçAo fimdiária" nos termos da Lei 

Federal no 13.465, de 11 de juiho de 2017; e) cópia dos documentos e mapas da criaçâo do 

Loteamento Parque Nova Jardinópolis e do Loteamento Santo AntOnio; e, f) cópia de todo o 

processo administrativo do trabaiho realizado pela comissAo coñstituIda pela Portaria no 

131/77. Tudo nos termos do artigo 82 do Regimento Interno. Nada mais havendo a ser 



Jardinopolis, 27 de Abril de 2018. 

Eli 

termos do 

27/04/2018, 

do Executh 

prestando a 

1) Projeto äó 

EXECUTWO MUN 
FUNDIARIA c.orvCi 
PARA FINS 
anexa. 

No 

presidente da co: 

protestos de ele'(Fa 

(ântara ffiunicipat be 3JarbinópolS 
Qtabo be ao Paulo 

TERRA DA MANGA 

'fl OFICIO DA CoIvuSSAo PERMANTE DE JEJSTIA E REDAcA0 

PARA: 
JOSE EURfPEDES FERREIRA 
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS-SP 
NESTA 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 

ESTADO DE SAO PAULO 

Relaçao de Registro do Boletim Cadastral referente so Anode 2018 

Pagina: Ill 

Data: 15/06/2018 

ImOvel: 	 1940 	 Inscriçao Imobiliaria: 	0001 8.0000N.00000.001 Cep: 14680-000 

Contribuinte: 	1940 - JOSE CAETANO DE OLIVEIRA Bloco: 

Co-responsável: NUmero: 00063 

Logradouro: 	244 - Rua MARIO CAMPI Apto: 

Complemento: Lado: 

Condominio: Seçao: 

Loteamento: 	18 - PAROLE NOVA JARDINOPOLIS Lote: 

Bairro: Quadra: N 

Distrito: 	 1 - SEDE Matricula: 

Item Descriçao Abrev. Valor 

00001/99 TESTADA ML 13,00 
00002199 LATERAL (ESQUINA) ML 0,00 
00003/01 ZONA TABELA 1 A 
00004101 ZONA TAHELA 2 I 

00005104 PADRAO EDIFICACAO D 

00006/99 AREA DO TERRENO M2 246,00 
00007199 AREA CONSTRUIDA M2 155,44 
00008199 AREA LIVRE M2 90,56 
00009/01 	TIPO TAXA TIPO 01 

00010/01 TAXA DE LIMPEZA? Sim 

00011/01 CONSERVACAO DE VIAS? SIM 

00012/01 TAXA DE VIGILANCIA ? SIM 

00013/02 TAXA DE ILUMINACAO? NAO 

00014/02 ISENTO? NAO 

00016/99 VALOR VENAL TERRENO R$ 1.757,77 
00017199 VALOR VENAL CONSTRUCAO R$ 30.128,94 
00018/99 VALOR VENAL TOTAL R$ 31.886,71 
00019/99 IMPOSTO TERRITORIAL R$ 52,73 
00020199 IMPOSTO PREDIAL R$ 301,29 
00026199 VALOR TOTAL LANCADO R$ 392,76 
00032102 EXISTI DEBITOS DO AND ANTERIOR NAO 
00041/99 TAXA DE REMOQAO DE LIXO . R$ 38,74 

Total de Registro de OpçOes do BCI: 22 


