
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
LEI Nº 4.887, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 

Revoga a Lei nº 4.349, de 25 de junho de 

2012, e autoriza dação em pagamento em 

favor de CEM Empreendimentos Imobiliários 

EIRELI. 

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito Municipal de Jaboticabal, Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuições legais; 

Faz saber que a Câmara Municipal de Jaboticabal, em sua sessão de 18 

de dezembro de 2017, decretou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. l°. Fica revogada a Lei nº 4.349, de 25 de junho de 2.012. 

Art. 2º. Fica autorizada a Fazenda Pública Municipal a efetuar dação em 

pagamento do imóvel registrado sob a Matrícula Imobiliária nº 50.889, registrada no 

Cartório de Registro de Imóveis local, avaliado em favor da empresa CEM 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 

56.759.947/0001-35, situada na Avenida Hermínia Casteleti Bellodi nº 271, Jardim 

Morumbi, nesta Cidade de Jaboticabal. 
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Art. 3°. A dação em pagamento de que trata o artigo 1 º desta Lei destina

se ao ressarcimento dos valores relativos aos seguintes fatos: 

I - Expropriação de 16 (dezesseis) lotes de terreno e 15 (quinze) frações 

ideais de lotes de terreno, todos pertencentes à empresa CEM EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 56.759.947/0001-35, situada na 

Avenida Hermínia Casteleti Bellodi nº 271, Jardim Morumbi, nesta Cidade de 

Jaboticabal, perfazendo uma área total de 3.502,45 (três mil, quinhentos e dois metros e 

quarenta e cinco centímetros quadrados), avaliados em R$777.088,58 (setecentos e 

setenta e sete mil, oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) à época da edição da 

Lei Municipal nº 4.349, de 25 de junho de 2.012, sendo assim identificados: 

1 - Lote 517 e 548, da Quadra 23 - objeto da matrícula nº 39.117 e 

matrícula nº 39.148, respectivamente, do CRI desta Comarca, localizados na Rua Maria 

de Fátima Morello Brendolan, com áreas iguais de 202,62 m2
• 

2 - Lote 549 e 580, da Quadra 24 - objeto da matrícula nº 39.149 e 

matrícula nº 39.180, respectivamente, do CRI desta Comarca, localizado na Rua Maria 

de Fátima Morello Brendolan, com áreas iguais de 202,62 m2
• 

3 - Lote 581 e 612, da Quadra 25, objeto da matrícula nº 39.181 e 

matrícula nº 39.212, respectivamente, do CRI desta Comarca, localizado na Rua Maria 

de Fátima Morello Brendolan, com áreas iguais de 202,62 m2
• 

4 - Lote 613 e 644, da Quadra 26, objeto da matrícula nº 39.213 e 

matrícula nº 39.244, respectivamente, do CRI desta Comarca, localizado na Rua Maria 

de Fátima Morello Brendolan, com áreas iguais de 202,62 m2
• 

5 - Lote 645 e 676, da Quadra 27, objeto da matrícula nº 39.245 e 

matrícula nº 39.276, respectivamente, do CRI desta Comarca, localizado na Rua Maria 

de Fátima Morello Brendolan, com áreas iguais de 202,62 m2
• 
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6 - Lote 677 e 708, da Quadra 28, objeto da matrícula nº 39.277 e 

matrícula nº 39.308, respectivamente, do CRI desta Comarca, localizado na Rua Maria 

de Fátima Morello Brendolan, com áreas iguais de 202,62 m2
• 

7 - Lote 709 e 740, da Quadra 29, objeto da matrícula nº 39.309 e 

matrícula nº 39.340, respectivamente, do CRI desta Comarca, localizado na Rua Maria 

de Fátima Morello Brendolan, com área de 202,62 m2
• 

8 - Lote 741 e 772, da Quadra 30, objeto da matrícula nº 39.341 e 

matrícula nº 39.372, do CRI desta Comarca, localizado na Rua Maria de Fátima Morello 

Brendolan, com área de 202,62 m2 e 202,45 m2
, respectivamente. 

9 - Fração ideal correspondente a 17,38 metros quadrados destacado do 

Lote 518, da Quadra 23, objeto da matrícula nº 39.118, remanescendo uma área de 

182,62 metros quadrados, que passará com a seguinte redação: 

ÁREA REMANESCENTE: "Um terreno denominado Gleba - A, parte 

do Lote nº 518, da Quadra 23, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado 

com frente para a Rua José Batista Ferreira, nesta cidade e comarca de 

Jaboticabal, que se acha caracterizado dentro das seguintes medidas e 

confrontações: medindo 1,00 metro (um metro), com frente para a Rua José 

Batista Ferreira; de quem da referida via pública olha para o lote, confrontando à 

direita 11,00 metros (onze metros), com o lote 517, concordando com a frente 

por um arco cujo desenvolvimento é de 14,14 metros (quatorze metros e 

quatorze centímetros), arco esse proveniente de um raio igual a 9,00 metros 

(nove metros), confrontando com a Área Desmembrada; à esquerda 20,00 

metros (vinte metros), com o lote 519 e aos fundos 10,00 metros (dez metros), 

com o lote 54 7, perfazendo o terreno uma área de 182,62 metros quadrados 

(cento e oitenta e dois metros e sessenta e dois centímetros quadrados)." 
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ÁREA DESTACADA: "Um terreno denominado Gleba - B, parte do 

Lote nº 518, da Quadra 23, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado com 

frente para a Rua José Batista Ferreira, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, 

que se acha caracterizado dentro das seguintes medidas e confrontações: 

medindo 9,00 metros (nove metros), com frente para a Rua José Batista 

Ferreira; de quem da referida via pública olha para o lote, confrontando à direita 

9,00 metros (nove metros), com o lote 517; e aos fundos um arco cujo 

desenvolvimento é de 14,14 metros (quatorze metros e quatorze centímetros), 

arco esse proveniente de um raio igual a 9,00 metros (nove metros), 

confrontando com a Área Remanescente, perfazendo o terreno uma área de 

17,38 metros quadrados ( dezessete metros e trinta e oito centímetros 

quadrados)." 

10 - Fração ideal correspondente a 17,38 metros quadrados destacado do 

Lote 547, da Quadra 23, objeto da matrícula nº 39.147, remanescendo uma área 

de 182,62 metros quadrados, que passará com a seguinte redação: 

ÁREA REMANESCENTE: "Um terreno denominado Gleba - A, parte 

do Lote nº 547, da Quadra 23, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado 

com frente para a Rua 08, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que se acha 

caracterizado dentro das seguintes medidas e confrontações: medindo 1,00 

metro (um metro), com frente para a Rua 08; de quem da referida via pública 

olha para o lote, confrontando à esquerda 11,00 metros ( onze metros), com o 

lote 548, concordando com a frente por um arco cujo desenvolvimento é de 

14,14 metros (quatorze metros e quatorze centímetros), arco esse proveniente de 

um raio igual a 9,00 metros (nove metros), confrontando com a Área 

Desmembrada; à direita 20,00 metros (vinte metros), com o lote 546 e aos 

fundos 10,00 metros (dez metros), com o lote 518, perfazendo o terreno uma 

área de 182,62 metros quadrados ( cento e oitenta e dois metros e sessenta e dois 

centímetros quadrados). 
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ÁREA DESTACADA: "Um terreno denominado Gleba - B, parte do 

Lote nº 547, da Quadra 23, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado com 

frente para a Rua 08, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que se acha 

caracterizado dentro das seguintes medidas e confrontações: medindo 9,00 

metros (nove metros), com frente para a Rua 08; de quem da referida via 

pública olha para o lote, confrontando à esquerda 9,00 metros (nove metros), 

com o lote 548; e aos fundos um arco cujo desenvolvimento é de 14,14 metros 

(quatorze metros e quatorze centímetros), arco esse proveniente de um raio igual 

a 9,00 metros (nove metros), confrontando com a Área Remanescente, 

perfazendo o terreno uma área de 17,38 metros quadrados (dezessete metros e 

trinta e oito centímetros quadrados)." 

11 - Fração ideal correspondente a 17,38 metros quadrados 

destacado do Lote 550, da Quadra 24, objeto da matrícula nº 39.150, 

remanescendo uma área de 182,62 metros quadrados, que passará com a 

seguinte redação: 

ÁREA REMANESCENTE: "Um terreno denominado Gleba - A, parte 

do Lote nº 550, da Quadra 24, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado 

com frente para a Rua 08, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que se acha 

caracterizado dentro das seguintes medidas e confrontações: medindo 1,00 

metro (um metro), com frente para a Rua 08; de quem da referida via pública 

olha para o lote, confrontando à direita 11,00 metros (onze metros), com o lote 

549, concordando com a frente por um arco cujo desenvolvimento é de 14,14 

metros ( quatorze metros e quatorze centímetros), arco esse proveniente de um 

raio igual a 9,00 metros (nove metros), confrontando com a Área Desmembrada; 

à esquerda 20,00 metros (vinte metros), com o lote 551 e aos fundos 10,00 

metros (dez metros), com o lote 579, perfazendo o terreno uma área de 182,62 

metros quadrados ( cento e oitenta e dois metros e sessenta e dois centímetros 

quadrados)." 
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ÁREA DESTACADA: "Um terreno denominado Gleba - B, parte do 

Lote nº 550, da Quadra 24, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado com 

frente para a Rua 08, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que se acha 

caracterizado dentro das seguintes medidas e confrontações: medindo 9,00 

metros (nove metros), com frente para a Rua 08; de quem da referida via 

pública olha para o lote, confrontando à direita 9,00 metros (nove metros), com 

o lote 549; e aos fundos um arco cujo desenvolvimento é de 14,14 metros 

( quatorze metros e quatorze centímetros), arco esse proveniente de um raio igual 

a 9,00 metros (nove metros), confrontando com a Área Remanescente, 

perfazendo o terreno uma área de 17 ,3 8 metros quadrados ( dezessete metros e 

trinta e oito centímetros quadrados)". 

12 - Fração ideal correspondente a 17,38 metros quadrados destacado do 

Lote 579, da Quadra 24, objeto da matrícula nº 39.179, remanescendo uma área 

de 182,62 metros quadrados, que passará com a seguinte redação: 

ÁREA REMANESCENTE: "Um terreno denominado Gleba - A, parte 

do Lote nº 579, da Quadra 24, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado 

com frente para a Rua 07, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que se acha 

caracterizado dentro das seguintes medidas e confrontações: medindo 1,00 

metro (um metro), com frente para a Rua 07; de quem da referida via pública 

olha para o lote, confrontando à esquerda 11,00 metros (onze metros), com o 

lote 580, concordando com a frente por um arco cujo desenvolvimento é de 

14,14 metros (quatorze metros e quatorze centímetros), arco esse proveniente de 

um raio igual a 9,00 metros (nove metros), confrontando com a Área 

Desmembrada; à direita 20,00 metros (vinte metros), com o lote 578 e aos 

fundos 10,00 metros (dez metros), com o lote 550, perfazendo o terreno uma 

área de 182,62 metros quadrados ( cento e oitenta e dois metros e sessenta e dois 

centímetros quadrados)." 
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ÁREA DESTACADA: "Um terreno denominado Gleba - B, parte do 

Lote nº 579, da Quadra 24, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado com 

frente para a Rua 07, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que se acha 

caracterizado dentro das seguintes medidas e confrontações: medindo 9,00 

metros (nove metros), com frente para a Rua 07; de quem da referida via 

pública olha para o lote, confrontando à esquerda 9,00 metros (nove metros), 

com o lote 580; e aos fundos um arco cujo desenvolvimento é de 14,14 metros 

( quatorze metros e quatorze centímetros), arco esse proveniente de um raio igual 

a 9,00 metros (nove metros), confrontando com a Área Remanescente, 

perfazendo o terreno uma área de 17 ,3 8 metros quadrados ( dezessete metros e 

trinta e oito centímetros quadrados)". 

13 - Fração ideal correspondente a 17,38 metros quadrados destacado do 

Lote 582, da Quadra 25, objeto da matrícula nº 39.182, remanescendo uma área 

de 182,62 metros quadrados, que passará com a seguinte redação: 

ÁREA REMANESCENTE: "Um terreno denominado Gleba - A, parte 

do Lote nº 582, da Quadra 25, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado 

com frente para a Rua 07, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que se acha 

caracterizado dentro das seguintes medidas e confrontações: medindo 1,00 

metro (um metro), com frente para a Rua 07; de quem da referida via pública 

olha para o lote, confrontando à direita 11,00 metros ( onze metros), com o lote 

581, concordando com a frente por um arco cujo desenvolvimento é de 14,14 

metros ( quatorze metros e quatorze centímetros), arco esse proveniente de um 

raio igual a 9,00 metros (nove metros), confrontando com a Área Desmembrada; 

à esquerda 20,00 metros (vinte metros), com o lote 583 e aos fundos 10,00 

metros ( dez metros), com o lote 611, perfazendo o terreno uma área de 182,62 

metros quadrados ( cento e oitenta e dois metros e sessenta e dois centímetros 

quadrados)." 
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ÁREA DESTACADA: "Um terreno denominado Gleba - B, parte do 

Lote nº 582, da Quadra 25, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado com 

frente para a Rua 07, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que se acha 

caracterizado dentro das seguintes medidas e confrontações: medindo 9,00 

metros (nove metros), com frente para a Rua 07; de quem da referida via 

pública olha para o lote, confrontando à direita 9,00 metros (nove metros), com 

o lote 581; e aos fundos um arco cujo desenvolvimento é de 14,14 metros 

( quatorze metros e quatorze centímetros), arco esse proveniente de um raio igual 

a 9,00 metros (nove metros), confrontando com a- Área Remanescente, 

perfazendo o terreno uma área de 17,38 metros quadrados (dezessete metros e 

trinta e oito centímetros quadrados)." 

14 - Fração ideal correspondente a 17 ,3 8 metros quadrados destacado do 

Lote 611, da Quadra 25, objeto da matrícula nº 39.211, remanescendo uma área 

de 182,62 metros quadrados, que passará com a seguinte redação: 

ÁREA REMANESCENTE: "Um terreno denominado Gleba - A, parte 

do Lote nº 611, da Quadra 25, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado 

com frente para a Rua 06, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que se acha 

caracterizado dentro das seguintes medidas e confrontações: medindo 1,00 

metro (um metro), com frente para a Rua 06; de quem da referida via pública 

olha para o lote, confrontando à esquerda 11,00 metros (onze metros), com o 

lote 612, concordando com a frente por um arco cujo desenvolvimento é de 

14, 14 metros ( quatorze metros e quatorze centímetros), arco esse proveniente de 

um raio igual a 9,00 metros (nove metros), confrontando com a Área 

Desmembrada; à direita 20,00 metros (vinte metros), com o lote 610 e aos 

fundos 10,00 metros (dez metros), com o lote 582, perfazendo o terreno uma 

área de 182,62 metros quadrados ( cento e oitenta e dois metros e sessenta e dois 

centímetros quadrados)." 
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ÁREA DESTACADA: "Um terreno denominado Gleba - B, parte do 

Lote nº 611, da Quadra 25, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado com 

frente para a Rua 06, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que se acha 

caracterizado dentro das seguintes medidas e confrontações: medindo 9,00 

metros (nove metros), com frente para a Rua 06; de quem da referida via 

pública olha para o lote, confrontando à esquerda 9,00 metros (nove metros), 

com o lote 612; e aos fundos um arco cujo desenvolvimento é de 14,14 metros 

( quatorze metros e quatorze centímetros), arco esse proveniente de um raio igual 

a 9,00 metros (nove metros), confrontando com a Área Remanescente, 

perfazendo o terreno uma área de 17,38 metros quadrados (dezessete metros e 

trinta e oito centímetros quadrados)." 

15 - Fração ideal correspondente a 17,38 metros quadrados destacado do 

Lote 614, da Quadra 26, objeto da matrícula nº 39.214, remanescendo uma área 

de 182,62 metros quadrados, que passará com a seguinte redação: 

ÁREA REMANESCENTE: "Um terreno denominado Gleba - A, parte 

do Lote nº 614, da Quadra 26, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado 

com frente para a Rua 06, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que se acha 

caracterizado dentro das seguintes medidas e confrontações: medindo 1,00 

metro (um metro), com frente para a Rua 06; de quem da referida via pública 

olha para o lote, confrontando à direita 11,00 metros (onze metros), com o lote 

613, concordando com a frente por um arco cujo desenvolvimento é de 14,14 

metros (quatorze metros e quatorze centímetros), arco esse proveniente de um 

raio igual a 9,00 metros (nove metros), confrontando com a Área Desmembrada; 

à esquerda 20,00 metros (vinte metros), com o lote 615 e aos fundos 10,00 

metros (dez metros), com o lote 643, perfazendo o terreno uma área de 182,62 

metros quadrados ( cento e oitenta e dois metros e sessenta e dois centímetros 

quadrados)." 
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ÁREA DESTACADA: "Um terreno denominado Gleba - B, parte do 

Lote nº 614, da Quadra 26, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado com 

frente para a Rua 06, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que se acha 

caracterizado dentro das seguintes medidas e confrontações: medindo 9,00 

metros (nove metros), com frente para a Rua 06; de quem da referida via 

pública olha para o lote, confrontando à direita 9,00 metros (nove metros), com 

o lote 613; e aos fundos um arco cujo desenvolvimento é de 14,14 metros 

(quatorze metros e quatorze centímetros), arco esse proveniente de um raio igual 

a 9,00 metros (nove metros), confrontando com a Área Remanescente, 

perfazendo o terreno uma área de 17,38 metros quadrados (dezessete metros e 

trinta e oito centímetros quadrados)". 

16 - Fração ideal correspondente a 17,38 metros quadrados destacado do 

Lote 643, da Quadra 26, objeto da matrícula nº 39.243, remanescendo uma área 

de 182,62 metros quadrados, que passará com a seguinte redação: 

ÁREA REMANESCENTE: "Um terreno denominado Gleba - A, parte 

do Lote nº 643, da Quadra 26, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado 

com frente para a Rua 18, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que se acha 

caracterizado dentro das seguintes medidas e confrontações: medindo 1,00 

metro (um metro), com frente para a Rua 18; de quem da referida via pública 

olha para o lote, confrontando à esquerda 11,00 metros (onze metros), com o 

lote 644, concordando com a frente por um arco cujo desenvolvimento é de 

14,14 metros (quatorze metros e quatorze centímetros), arco esse proveniente de 

um raio igual a 9,00 metros (nove metros), confrontando com a Área 

Desmembrada; à direita 20,00 metros (vinte metros), com o lote 642 e aos 

fundos 10,00 metros (dez metros), com o lote 614, perfazendo o terreno uma 

área de 182,62 metros quadrados ( cento e oitenta e dois metros e sessenta e dois 

centímetros quadrados). 
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ÁREA DESTACADA: "Um terreno denominado Gleba - B, parte do 

Lote nº 643, da Quadra 26, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado com 

frente para a Rua 18, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que se acha 

caracterizado dentro das seguintes medidas e confrontações: medindo 9,00 

metros (nove metros), com frente para a Rua 18; de quem da referida via 

pública olha para o lote, confrontando à esquerda 9,00 metros (nove metros), 

com o lote 644; e aos fundos um arco cujo desenvolvimento é de 14,14 metros 

(quatorze metros e quatorze centímetros), arco esse proveniente de um raio igual 

a 9,00 metros (nove metros), confrontando com a Área Remanescente, 

perfazendo o terreno uma área de 17,38 metros quadrados (dezessete metros e 

trinta e oito centímetros quadrados)." 

17 - Fração ideal correspondente a 17,38 metros quadrados destacado do 

Lote 646, da Quadra 27, objeto da matrícula nº 39.246, remanescendo uma área 

de 182,62 metros quadrados, que passará com a seguinte redação: 

ÁREA REMANESCENTE: "Um terreno denominado Gleba - A, parte 

do Lote nº 646, da Quadra 27, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado 

com frente para a Rua 18, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que se acha 

caracterizado dentro das seguintes medidas e confrontações: medindo 1,00 

metro (um metro), com frente para a Rua 18; de quem da referida via pública 

olha para o lote, confrontando à direita 11,00 metros ( onze metros), com o lote 

645, concordando com a frente por um arco cujo desenvolvimento é de 14,14 

metros ( quatorze metros e quatorze centímetros), arco esse proveniente de um 

raio igual a 9,00 metros (nove metros), confrontando com a Área Desmembrada; 

à esquerda 20,00 metros (vinte metros), com o lote 647 e aos fundos 10,00 

metros (dez metros), com o lote 675, perfazendo o terreno uma área de 182,62 

metros quadrados ( cento e oitenta e dois metros e sessenta e dois centímetros 

quadrados)." 
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ÁREA DESTACADA: "Um terreno denominado Gleba - B, parte do 

Lote nº 646, da Quadra 27, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado com 

frente para a Rua 18, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que se acha 

caracterizado dentro das seguintes medidas e confrontações: medindo 9,00 

metros (nove metros), com frente para a Rua 18; de quem da referida via 

pública olha para o lote, confrontando à direita 9,00 metros (nove metros), com 

o lote 645; e aos fundos um arco cujo desenvolvimento é de 14,14 metros 

( quatorze metros e quatorze centímetros), arco esse proveniente de um raio igual 

a 9,00 metros (nove metros), confrontando com a Área Remanescente, 

perfazendo o terreno uma área de 17,38 metros quadrados ( dezessete metros e 

trinta e oito centímetros quadrados)." 

18 - Fração ideal correspondente a 17,38 metros quadrados destacado do 

Lote 675, da Quadra 27, objeto da matrícula nº 39.275, remanescendo uma área 

de 182,62 metros quadrados, que passará com a seguinte redação: 

ÁREA REMANESCENTE: "Um terreno denominado Gleba - A, parte 

do Lote nº 675, da Quadra 27, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado 

com frente para a Rua 19, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que se acha 

caracterizado dentro das seguintes medidas e confrontações: medindo 1,00 

metro (um metro), com frente para a Rua 19; de quem da referida via pública 

olha para o lote, confrontando à esquerda 11,00 metros (onze metros), com o 

lote 676, concordando com a frente por um arco cujo desenvolvimento é de 

14,14 metros (quatorze metros e quatorze centímetros), arco esse proveniente de 

um raio igual a 9,00 metros (nove metros), confrontando com a Área 

Desmembrada; à direita 20,00 metros (vinte metros), com o lote 674 e aos 

fundos 10,00 metros (dez metros), com o lote 646, perfazendo o terreno uma 

área de 182,62 metros quadrados ( cento e oitenta e dois metros e sessenta e dois 

centímetros quadrados)." 
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ÁREA DESTACADA: "Um terreno denominado Gleba - B, parte do 

Lote nº 675, da Quadra 27, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado com 

frente para a Rua 19, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que se acha 

caracterizado dentro das seguintes medidas e confrontações: medindo 9,00 

metros (nove metros), com frente para a Rua 19; de quem da referida via 

pública olha para o lote, confrontando à esquerda 9,00 metros (nove metros), 

com o lote 676; e aos fundos um arco cujo desenvolvimento é de 14,14 metros 

( quatorze metros e quatorze centímetros), arco esse proveniente de um raio igual 

a 9,00 metros (nove metros), confrontando com a Área Remanescente, 

perfazendo o terreno uma área de 17,38 metros quadrados ( dezessete metros e 

trinta e oito centímetros quadrados)." 

19 - Fração ideal correspondente a 17,38 metros quadrados destacado do 

Lote 678, da Quadra 28, objeto da matrícula nº 39.278, remanescendo uma área 

de 182,62 metros quadrados, que passará com a seguinte redação: 

ÁREA REMANESCENTE: "Um terreno denominado Gleba - A, parte 

do Lote nº 678, da Quadra 28, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado 

com frente para a Rua 19, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que se acha 

caracterizado dentro das seguintes medidas e confrontações: medindo 1,00 

metro (um metro), com frente para a Rua 19; de quem da referida via pública 

olha para o lote, confrontando à direita 11,00 metros (onze metros), com o lote 

677, concordando com a frente por um arco cujo desenvolvimento é de 14, 14 

metros ( quatorze metros e quatorze centímetros), arco esse proveniente de um 

raio igual a 9,00 metros (nove metros), confrontando com a Área Desmembrada; 

à esquerda 20,00 metros (vinte metros), com o lote 679 e aos fundos 10,00 

metros (dez metros), com o lote 707, perfazendo o terreno uma área de 182,62 

metros quadrados ( cento e oitenta e dois metros e sessenta e dois centímetros 

quadrados)." 
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ÁREA DESTACADA: "Um terreno denominado Gleba - B, parte do 

Lote nº 678, da Quadra 28, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado com 

frente para a Rua 19, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que se acha 

caracterizado dentro das seguintes medidas e confrontações: medindo 9,00 

metros (nove metros), com frente para a Rua 19; de quem da referida via 

pública olha para o lote, confrontando à direita 9,00 metros (nove metros), com 

o lote 677; e aos fundos um arco cujo desenvolvimento é de 14,14 metros 

( quatorze metros e quatorze centímetros), arco esse proveniente de um raio igual 

a 9,00 metros (nove metros), confrontando com a Área Remanescente, 

perfazendo o terreno uma área de 17,38 metros quadrados ( dezessete metros e 

trinta e oito centímetros quadrados)." 

20 - Fração ideal correspondente a 17,38 metros quadrados destacado do 

Lote 710, da Quadra 29, objeto da matrícula nº 39.110, remanescendo uma área 

de 182,62 metros quadrados, que passará com a seguinte redação: 

ÁREA REMANESCENTE: "Um terreno denominado Gleba - A, parte 

do Lote nº 710, da Quadra 29, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado 

com frente para a Rua 20, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que se acha 

caracterizado dentro das seguintes medidas e confrontações: medindo 1,00 

metro (um metro), com frente para a Rua 20; de quem da referida via pública 

olha para o lote, confrontando à direita 11,00 metros (onze metros), com o lote 

709, concordando com a frente por um arco cujo desenvolvimento é de 14,14 

metros ( quatorze metros e quatorze centímetros), arco esse proveniente de um 

raio igual a 9,00 metros (nove metros), confrontando com a Área Desmembrada; 

à esquerda 20,00 metros (vinte metros), com o lote 711 e aos fundos 10,00 

metros (dez metros), com o lote 739, perfazendo o terreno uma área de 182,62 

metros quadrados ( cento e oitenta e dois metros e sessenta e dois centímetros 

quadrados)." 
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ÁREA DESTACADA: "Um terreno denominado Gleba - B, parte do 

Lote nº 71 O, da Quadra 29, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado 

com frente para a Rua 20, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que se acha 

caracterizado dentro das seguintes medidas e confrontações: medindo 9, 00 

metros (nove metros), com frente para a Rua 20; de quem da referida via 

pública olha para o lote, confrontando à direita 9, 00 metros (nove metros), com 

o lote 709; e aos fundos um arco cujo desenvolvimento é de 14, 14 metros 

(quatorze metros e quatorze centímetros), arco esse proveniente de um raio 

igual a 9, 00 metros (nove metros), confrontando com a Área Remanescente, 

perfazendo o terreno uma área de 17,38 metros quadrados (dezessete metros e 

trinta e oito centímetros quadrados). " 

21 - Fração ideal correspondente a 17,38 metros quadrados destacado do 

Lote 739, da Quadra 29, objeto da matrícula nº 39.339, remanescendo uma área 

de 182,62 metros quadrados, que passará com a seguinte redação: 

ÁREA REMANESCENTE: "Um terreno denominado Gleba - A, parte 

do Lote nº 739, da Quadra 29, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado 

com frente para a Rua 21, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que se acha 

caracterizado dentro das seguintes medidas e confrontações: medindo 1,00 

metro (um metro), com frente para a Rua 21; de quem da referida via pública 

olha para o lote, confrontando à esquerda 11,00 metros (onze metros), com o 

lote 740, concordando com a frente por um arco cujo desenvolvimento é de 

14, 14 metros ( quatorze metros e quatorze centímetros), arco esse proveniente de 

um raio igual a 9,00 metros (nove metros), confrontando com a Área 

Desmembrada; à direita 20,00 metros (vinte metros), com o lote 738 e aos 

fundos 10,00 metros (dez metros), com o lote 710, perfazendo o terreno uma 

área de 182,62 metros quadrados ( cento e oitenta e dois metros e sessenta e dois 

centímetros quadrados)." 
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ÁREA DESTACADA: "Um terreno denominado Gleba - B, parte do 

Lote nº 739, da Quadra 29, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado com 

frente para a Rua 21, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que se acha 

caracterizado dentro das seguintes medidas e confrontações: medindo 9,00 

metros (nove metros), com frente para a Rua 21; de quem da referida via 

pública olha para o lote, confrontando à esquerda 9,00 metros (nove metros), 

com o lote 740; e aos fundos um arco cujo desenvolvimento é de 14,14 metros 

( quatorze metros e quatorze centímetros), arco esse proveniente de um raio igual 

a 9,00 metros (nove metros), confrontando com a Área Remanescente, 

perfazendo o terreno uma área de 17,38 metros quadrados (dezessete metros e 

trinta e oito centímetros quadrados)." 

22 - Fração ideal correspondente a 17,38 metros quadrados destacado do 

Lote 742, da Quadra 30, objeto da matrícula nº 39.342, remanescendo uma área 

de 182,62 metros quadrados, que passará com a seguinte redação: 

ÁREA REMANESCENTE: "Um terreno denominado Gleba - A, parte 

do Lote nº 742, da Quadra 30, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado 

com frente para a Rua 21, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que se acha 

caracterizado dentro das seguintes medidas e confrontações: medindo 1,00 

metro (um metro), com frente para a Rua 21; de quem da referida via pública 

olha para o lote, confrontando à direita 11,00 metros (onze metros), com o lote 

741, concordando com a frente por um arco cujo desenvolvimento é de 14,14 

metros (quatorze metros e quatorze centímetros), arco esse proveniente de um 

raio igual a 9,00 metros (nove metros), confrontando com a Área Desmembrada; 

à esquerda 20,00 metros (vinte metros), com o lote 743 e aos fundos 10,00 

metros (dez metros), com o lote 771, perfazendo o terreno uma área de 182,62 

metros quadrados ( cento e oitenta e dois metros e sessenta e dois centímetros 

quadrados)." 
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ÁREA DESTACADA: "Um terreno denominado Gleba - B, parte do 

Lote nº 742, da Quadra 30, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado com 

frente para a Rua 21, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que se acha 

caracterizado dentro das seguintes medidas e confrontações: medindo 9,00 

metros (nove metros), com frente para a Rua 21 ; de quem da referida via 

pública olha para o lote, confrontando à direita 9,00 metros (nove metros), com 

o lote 741; e aos fundos um arco cujo desenvolvimento é de 14,14 metros 

( quatorze metros e quatorze centímetros), arco esse proveniente de um raio igual 

a 9,00 metros (nove metros), confrontando com a Área Remanescente, 

perfazendo o terreno uma área de 17,38 metros quadrados (dezessete metros e 

trinta e oito centímetros quadrados)". 

23 - Fração ideal correspondente a 17,38 metros quadrados destacado do 

Lote 771, da Quadra 30, objeto da matrícula nº 39.371, remanescendo uma área 

de 182,62 metros quadrados, que passará com a seguinte redação: 

ÁREA REMANESCENTE: "Um terreno denominado Gleba - A, parte 

do Lote nº 771, da Quadra 30, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado 

com frente para a Rua Antonio da Silva, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, 

que se acha caracterizado dentro das seguintes medidas e confrontações: 

medindo 1,00 metro (um metro), com frente para a Rua Antonio da Silva; de 

quem da referida via pública olha para o lote, confrontando à esquerda 11,00 

metros ( onze metros), com o lote 772, concordando com a frente por um arco 

cujo desenvolvimento é de 14,14 metros (quatorze metros e quatorze 

centímetros), arco esse proveniente de um raio igual a 9,00 metros (nove 

metros), confrontando com a Área Desmembrada; à direita 20,00 metros (vinte 

metros), com o lote 770 e aos fundos 10,00 metros (dez metros), com o lote 742, 

perfazendo o terreno uma área de 182,62 metros quadrados ( cento e. oitenta e 

dois metros e sessenta e dois centímetros quadrados)." 

Lei4887 Página 17 de 19 

,._,_,n I Cf\ 'l07 OA A /f\f\f\~ f\C 



Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

ÁREA DESTACADA: "Um terreno denominado Gleba - B, parte do 

Lote nº 771, da Quadra 30, do Loteamento "Jardim Morada Nova", situado com 

frente para a Rua Antonio da Silva, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que 

se acha caracterizado dentro das seguintes medidas e confrontações: medindo 

9,00 metros (nove metros), com frente para a Rua Antonio da Silva; de quem da 

referida via pública olha para o lote, confrontando à esquerda 9,00 metros (nove 

metros), com o lote 772; e aos fundos um arco cujo desenvolvimento é de 14,14 

metros ( quatorze metros e quatorze centímetros), arco esse proveniente de um 

raio igual a 9,00 metros (nove metros), confrontando com a Área Remanescente, 

perfazendo o terreno uma área de 17,38 metros quadrados (dezessete metros e 

trinta e oito centímetros quadrados)". 

II - Serviços de infraestrutura executados pela empresa CEM 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 

56.759.947/0001-35, situada na Avenida Hermínia Casteleti Bellodi nº 271, Jardim 

Morumbi, nesta Cidade de Jaboticabal, orçados em R$276.475,05 (duzentos e setenta e 

seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinco centavos) à época da edição da Lei 

Municipal nº 4.349, de 25 de junho de 2.012, referentes à duplicação da Rua Maria de 

Fátima Morello Brendolan, no Loteamento Morado Nova. 

Art. 4º. A dação em pagamento de que trata a presente Lei foi realizada 

mediante a atualização dos valores apurados à época da edição da Lei Municipal nº 

4.349, de 25 de junho de 2.012, com correção pela taxa SELIC, até 31 de maio de 2016, 

ao passo que o imóvel dado em pagamento foi devidamente avaliado pela Comissão 

Municipal de Avaliação de Bens Imóveis, tendo sido constatada a compatibilidade dos 

valores. 
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Art. 5°. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotação 

orçamentária própria, suplementada se necessário. 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 20 de dezembro de 2017. 

Secretário de Planejamento 

Registrada e publicada no Departamento de Comunicação Administrativa, aos 20 de 

dezembro de 2017. 

IVANA MARIA MARQUES QUINTINO 

Agente Administrativo 
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