
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
DECRETO Nº 6.856, DE 14 DE JUNHO DE 2018 

Declara de utilidade pública a fim de 

desapropriação amigável e de melhoria do 

sistema viário. 

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito Municipal de Jaboticabal, Estado de 

São Paulo, no uso de sua atribuição legal disposta no art. 73, inciso VIII, da Lei 

Orgânica do Município, e 

Considerando o que disciplina a alínea "i", do art. 5°, do Decreto-Lei 

Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1.941 , combinado com a Lei Federal nº 6.602/78 e 

Lei Federal nº 9.785/99; 

Considerando os procedimentos administrativos, as justificativas e o 

levantamento planimétrico aprovado pelo Setor de Engenharia nos autos do Processo 

Administrativo nº 3.205-1/2018; 

DECRETA: 

Art. 1 º Fica declarado de utilidade pública, a fim de ser desapropriado 

pela Fazenda Municipal de Jaboticabal, por via amigável, a seguinte gleba de terra 

destacada das áreas maiores infra mencionadas: 

DESCRfÇÃO GLOBAL: 

"Uma área de terras denominada Gleba E, composta de 7.143,69 metros 

quadrados (sete mil, cento e quarenta e três metros e sessenta e nove centímetros 

quadrados), situada nesta cidade e comarca de Jaboticabal, dentro das seguintes medidas 
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e características: tem início em um ponto comum de divisas, denominado de vértice 

(01), situado entre o Sitio Córrego do Mico (matrícula número 8.874), propriedade de 

Anivaldo Dias, o lote número 64 (sessenta e quatro), da quadra 03 (três), do loteamento 

Residencial Verdeville (matrícula número 24.694), propriedade de Vanessa Biondi e a 

área em descrição; daí, segue com o azimute de 71 º (setenta e um graus) , 12' (doze 

minutos) e 39" (trinta e nove segundos), na distância de 12,50 metros (doze metros e 

cinquenta centímetros), até o vértice (18), confrontando pela esquerda, do vértice (O 1) 

ao (18), com o lote de nº 64 (sessenta e quatro), da quadra 03 (três), do loteamento 

Residencial Verdeville (matrícula número 24.694), propriedade de Vanessa Biondi; daí, 

segue com o azimute de 160º (cento e sessenta graus), 19' (dezenove minutos) e 05" 

( cinco segundos), na distancia de 109, 72 metros ( cento e nove metros e setenta e dois 

centímetros), até o vértice (19), confrontando pela esquerda, do vértice (18) ao (19), 

com a via pública Rua Antonio Fazan; daí, deflete a esquerda e segue em curva com um 

arco de desenvolvimento de 30,54 metros (trinta metros e cinquenta e quatro 

centímetros) , proveniente da concordância de um raio igual a 23 ,00 metros (vinte e três 

metros) , até o vértice (20), confrontando pela esquerda, do vértice (19) ao (20), ainda 

com a via pública Rua Antonio Fazan; daí, segue com o azimute de 84º ( oitenta e quatro 

graus), 06' (seis minutos) e 56" (cinqüenta e seis segundos), na distancia de 89,64 

metros (oitenta e nove metros e sessenta e quatro centímetros), até o vértice (24), 

confrontando pela esquerda, do vértice (20) ao (24), com a via pública Rua Antonio 

Fazan; daí, segue com o azimute de 188° (cento e oitenta e oito graus), 10 ' (dez 

minutos) e 10" (dez segundos), na distancia de 26,43 metros (vinte e seis metros e 

quarenta e três centímetros), até o vértice (04), confrontando pela esquerda, do vértice 

(24) ao (04), com a Chácara Boa Vista, (matrícula número 17.521), propriedade de 

Dilermando Perecin e sua mulher; daí, segue com o azimute de 251 º ( duzentos e 

cinquenta e um graus), 20 ' (vinte minutos) e 07" (sete segundos), na distancia de 126,50 

metros ( cento e vinte e seis metros e cinquenta centímetros), até o vértice (05), 

confrontando pela esquerda, do vértice (04) ao (05), com a Chácara Córrego do Mico, 

(matrícula número 33. 706), propriedade de Dilermando Perecin e sua mulher; daí, segue 

com o azimute de 355º (trezentos e cinquenta e cinco graus) , 37' (trinta e sete minutos) 

e 14" (quatorze segundos), na distancia de 46,53 metros (quarenta e seis metros e 

cinquenta e três centímetros), até o vértice (06), confrontando pela esquerda, do vértice 
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(05) ao (06), com o Sitio Córrego do Mico, (matrícula número 8.874), propriedade de 

Anivaldo Dias e sua mulher; daí, segue com o azimute de 344º (trezentos e quarenta e 

quatro graus), 27' (vinte e sete minutos) e 33" (trinta e três segundos), na distancia de 

130, 16 metros ( cento e trinta metros e dezesseis centímetros), até o vértice (O 1 ), 

confrontando pela esquerda, do vértice (06) ao (O 1 ), ainda com o Sitio Córrego do 

Mico, (matrícula número 8.874), propriedade de Anivaldo Dias e sua mulher, chegando 

assim ao ponto de início da descrição desta Gleba". 

1.1. DO DESMEMBRAMENTO 

Do terreno acima descrito e objeto de desmembramento em 3 (três) 

glebas de terra, sendo que a gleba denominada de "E2" é objeto de desapropriação por 

parte da municipalidade com a finalidade de melhorar o sistema viário no local e as que 

são denominadas de "El" e "E3", serão as áreas remanescente, sendo a seguir descrita 

as suas respectivas medidas confrontações e demais características: 

GLEBA - E2 (Área Desapropriada) 

"Uma gleba de terras denominada de Gleba - E2 (área desapropriada), 

com a área de 733 ,74 metros quadrados (setecentos e trinta e três metros e setenta e 

quatro centímetros quadrados), dentro das seguintes medidas e características: tem 

início em um ponto comum de divisas, denominado de vértice (19), situado entre a via 

pública Rua Antonio Fazan, a Gleba E-1 , e a área em descrição; daí, segue em curva a 

esquerda com um arco de desenvolvimento de 30,54 metros (trinta metros e cinquenta e 

quatro centímetros), proveniente da concordância de um raio igual a 23 ,00 metros (vinte 

e três metros), até o vértice (20), confrontando pela esquerda, do vértice (19) ao (20) , 

com a via pública Rua Antonio Fazan; daí, segue com o azimute de 84º (oitenta e quatro 

graus), 06 ' (seis minutos) e 56" (cinqüenta e seis segundos), na distancia de 7,77 metros 

(sete metros e setenta e sete centímetros), até o vértice (20A), confrontando pela 

esquerda, do vértice (20) ao (20A), com a via pública Rua Antonio Fazan; daí, deflete a 
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direita e segue em curva a esquerda com um arco de desenvolvimento de 16,30 metros 

(dezesseis metros e trinta centímetros), proveniente da concordância de um raio igual a 

9,00 metros (nove metros), até o vértice (20B), confrontando pela esquerda, do vértice 

(20A) ao (20B), com a Gleba - E3 ; daí, segue com o azimute de 160º ( cento e sessenta 

graus), 19 ' (dezenove minutos) e 05" (cinco segundos) , na distancia de 32,76 metros 

(trinta e dois metros e setenta e seis centímetros), até o vértice (04A), confrontando pela 

esquerda, do vértice (20B) ao (04A), com a Gleba - E3 ; daí, segue com o azimute de 

251 ° (duzentos e cinquenta e um graus), 20 ' (vinte minutos) e 07" (sete segundos), na 

distancia de 14,00 metros (quatorze metros), até o vértice (04B), confrontando pela 

esquerda, do vértice (04A) ao (04B), com a Chácara Córrego do Mico, (matrícula 

número 33.706), propriedade de Dilermando Perecin e sua mulher; daí, segue com o 

azimute de 340º (trezentos e quarenta graus), 19' (dezenove minutos) e 05" (cinco 

segundos), na distancia de 65 ,39 metros (sessenta e cinco metros e trinta e nove 

centímetros) , até o vértice (19), confrontando pela esquerda, do vértice (04B) ao (19), 

com a Gleba - El , chegando assim ao ponto de início da descrição desta Gleba". 

Art. 2º A gleba de terra ora desapropriada, a ser destacada do imóvel 

objeto da Matrícula nº 46.971 , registrada perante o Cartório de Registro Imobiliário 

local, destinar-se-á à melhoria do sistema viário no local, propiciando a execução de 

prolongamen to da Rua Antonio Fazan. 

Art. 3° A fase executória da desapropriação objeto do presente Decreto 

se dará por via amigável , com ônus para o Município, mediante indenização apurada em 

Laudo ele Avaliação a cargo da Comissão Especial de Avaliação de Bens, seguindo 

estritamente o teor do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1.941. 

Parágrafo único: A Desapropriante se responsabilizará pela execução da 

via pública projetada e referida no artigo 2º do presente Decreto, seguindo as no1mas 

vigentes. 
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Art. 4° As despesas decorrentes com a execução do presente decreto 

correrão por conta de verba própria do orçamento vigente. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 14 de junho de 2018 . 

Secretário de Governo 

Registrado e publicado no Departamento de Comunicação Administrativa, aos 14 de 

junho de 201 8. 

~~ 
IV ANA MARIA MARQUES QUINTINO 

Agente Administrativo 
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