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AUTÓGRAFO N2  017.28 DE AGOSTO DE 2019  
(Dispõe sobre a desapropriação de imóvel para fins de instituição de passagem forçada e 

dá outras providências) 

O Senhor SIDNILSON DOS REIS 
DONIZETE CARDOSO, Presidente da Câmara 
Municipal de Pontes Gestal, Comarca de 
Cardoso, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara 
Municipal 

APROVA: 

Art. 12. Autoriza o Poder Executivo Municipal a desapropriação para fins de interesse 

público, de parte de imóvel objeto da matrícula no Registro de Imóveis da Comarca de 

Cardoso/SP n2  12845, propriedade de Dari Ferreira Basso Salgado e Devanir Ferreira 

Basso Salgado objetivando constituir servidão de passagem, via duto condutor 

subterrâneo, das de águas pluviais de área urbana do Conjunto Habitacional 

denominado Pontes Gestal G, no qual serão edificadas 116 unidades habitacionais, 

dentro das seguintes medidas e confrontações descritas no parágrafo único. 

Parágrafo único: O imóvel inicia junto ao marco A, descrito em planta anexa, com 

010 

	

	coordenadas 11 T M Este (X) 636.430,8668 e Norte (Y) 7.767.021,5453; do vértice A 

segue até o vértice 5 no rumo 19254'04" NE, em uma de 4,03 m, confrontando com a 

Rodovia Miguel Jabur Elias - SP 479, do vértice 5 defletindo à esquerda segue até o vértice 

B no rumo 14229'50" NE, em uma distância de 186,29 m, confrontando com a 

propriedade de Dari Ferreira Salgado (Matrícula n2  12.845, do vértice B defletindo à 

direita segue até o vértice 6 no rumo 15252'01" NE, em uma distância de 64,84 m, 

confrontando com a propriedade de Dari Ferreira Salgado (Matricula n2  12.845), do 

vértice 6 defletindo à esquerda segue até o vértice C, no rumo 16°32'03" NW, em uma 

distância de 7,46 m, confrontando com Joaquim Ferreira dos Santos (Matricula n2  9.716), 

do vértice C, defletindo à esquerda segue até o vértice D no rumo 15°52'01" SW, em uma 

distância de 71,19 m, confrontando com a propriedade de Dari Ferreira Salgado 

(Matricula n2  12.845), do vértice D defletindo à esquerda segue até o vértice E, no rumo 



CÂMARA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL 
CNPJ - 51.853.661/0001-09 
Fone/Fax (17) 3844-1304 

R. Natale Pazin, 575 —Centro —CEP15560-000- Pontes Gestal/SP 

14229'50" SW, em uma distância de 185,77 m, confrontando com a propriedade de Dari 

Ferreira Salgado (Matrícula n2  12.845), finalmente do vértice 7, defletindo à esquerda 

segue até o vértice A, (inicio da descrição), no rumo de 23248'24" SE, na extensão de 5,84 

m, confrontando com a propriedade de Dari Ferreira Salgado (Matrícula n2  12.845), 

fechando assim uma área de 0,1024 ha. 

Art. 2°. A servidão de passagem constituída na descrição no parágrafo único do art. 12  

desta lei, importa em área de 0,1024ha., foi avaliada em R$ 4.231,37 (Quatro Mil, 

Duzentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Sete Centavos), conforme entendimento 

unânime da Comissão de Avaliação, nomeada pela Portaria n2  3.122, de 15 de julho de 

2019, que servirá de base para indenização dos proprietários. 

Art. 32. As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta de dotações 

próprias consignadas no orçamento municipal vigente. 

Art. 62. Esta lei entrará em vigência na data de sua publicação. Revoga as disposições em 

contrário. 

Câmara do Município de Pontes Gestal, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de 

dois e mil e dezenove. (28.08.2019) 

Sidnilson aos R4lioni te Cardoso 

Presidente da Câmara 
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