Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
Gabinete do Prefeito
REPUBLICADO POR ERRO MATERIAL

DECRETO Nº 3.395 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.
Considera de utilidade pública para fins
de desapropriação os imóveis que cita e
dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO,
usando de suas atribuições legais, e nos termos da alínea “m” do art. 5º, c/c
o art. 7º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e demais
dispositivos legais aplicáveis à espécie,
Considerando que existe a necessidade de que o Município possua
imóveis próprios para a construção de nova sede da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, entre outros;
Considerando que o imóvel situado na Estrada Silveira da Motta, nº
22.000, em Águas Claras, pelas suas características, atende as necessidades
atuais do Município,
DECRETA
Art. 1º - Ficam considerados de utilidade pública, para fins de
desapropriação, os imóveis assim descritos:
I - a data de terras próprias, situada na Estrada Silveira da Motta, nº
22.000, em Águas Claras, neste Município de São José do Vale do Rio Preto,
neste Estado, com as seguintes características e confrontações: partindo de
um ponto fazendo testada para a Estrada Silveira da Motta, no sentido
horário, onde mede-se 46,13m à 83º25NE; de um lado confrontando-se com
a antiga Estação Ferroviária de propriedade de Selma Camilo Ferreira (ou
sucessores) onde mede-se 10,80m à 06º35’SE; 18,10m à 83º 25’NE;
seguindo e fazendo rumo com a Rua Santa Therezinha onde mede-se
06,00m à 00º58’SE; 06º15’m à 01º03’SW; 06,15m à 02º32’SW; 6,00m à
05º15’SW; 26,00m à 06º42’SW; 10,00m à 14º46’SW; aos fundos fazendo
rumo com a propriedade de Oswaldo Pereira da Silva (ou sucessores) onde
mede-se 63,00m à 81º46’SW; de outro lado seguindo em direção ao ponto
de partida confrontando com a propriedade de Oswaldo Pereira da Silva (ou
sucessores) onde mede-se 72,90m à 03º58’NE; fechando assim o perímetro
da poligonal totalizando a área de 4.403,75m 2 (quatro mil, quatrocentos e
três vírgula setenta e cinco metros quadrados), conforme consta na
Matrícula 669, Ficha 001, Livro nº 2 do Registro Geral do Cartório do Ofício
Único do Município e Comarca de São José do Vale do Rio Preto – RJ;
II – a data de terras de próprias de maior porção que fez desmembrar
uma outra de menor porção do Loteamento da Estação, designada por
Quadra nº F – Lote nº 0 (ZERO), com a superfície de 193,320,m 2, localizada
em Águas Claras em São José do Vale do Rio Preto, dentro do perímetro
urbano, com as seguintes características e confrontações: fazendo testada
para a Estrada Silveira da Motta em um ponto que determina o limite com
terras da propriedade do senhor: Antonio Venturini, pelo lado direito da área
em descritiva, em uma linha medindo: 17,70m a 83º25´SW; do lado
esquerdo limita-se com a Rua Santa Terezinha, em uma linha reta medindo:
10,807m a 08º42´16”NW; fundos para a propriedade do Senhor Antonio
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Venturini, em uma linha reta medindo: 18,10m a 83º25´00”NE; deste ponto,
parte em direção ao ponto de partida do lado direito do terreno,
confrontando com terras da propriedade do senhor: Antonio Venturini, em
uma linha medindo: 10,80m a 06º35´00”SE; fechando assim o perímetro
determinando a área de 193,320m2; Registrado na Matrícula 1125 do
Registro de Imóveis do Cartório do Ofício Único de São José do Vale do Rio
Preto – RJ.

Art. 2º - As áreas de terras ora declaradas de utilidade pública para
fins de desapropriação destinam-se à construção de nova sede da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e outras necessidades
relacionadas diretamente com a área de educação.
Art. 3º - Fica a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
autorizada a proceder as medidas necessárias e oportunas na forma da
legislação em vigor.
Art. 4º - Para execução da desapropriação de que trata o presente
Decreto, poderão ser promovidas as medidas judiciais e extrajudiciais
cabíveis, ficando a Procuradoria Geral do Município autorizada a proceder às
diligências necessárias para efeito de acordos ou entendimentos com o
proprietário, com relação ao preço e forma de pagamento, abrindo-se os
créditos necessários, na forma do art. 10 do Decreto nº 3.365/41.
Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE
DO RIO
PRETO, em 15 de dezembro de 2021.
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