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LEI MUNICIPAL Nº 690, DE  04 DE MAIO DE 2020. 
 
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR AREAS URBANAS 
CONTIGUAS ATRAVÉS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL E/OU JUDICIAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  
 

 
FREDERICO DIAS BATISTA, Prefeito Municipal de Itaoca, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica Municipal,  

 
 
FAZ SABER, que a CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES aprovou e ELE sanciona e promulga a seguinte 
LEI  

 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a adquirir, através de desapropriação 
amigável e/ou judicial as áreas contíguas descritas abaixo situadas no perímetro urbano do 
MUNICIPIO DE ITAÓCA, destinadas a instituição de via pública, à seguir identificadas:  
 
 

a)  AREA  1 - um terreno medindo 187,992 m² ou Perímetro de 59,427 m, constituído 
de uma área localizada no Centro deste Município de Itaoca/SP – sendo esta 
área inserida dentro dos limites do imóvel reconhecidamente de propriedade de 
ROBERTO DA SILVA RODRIGUES, contendo a seguintes descrições 
topográfica:  

  
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice AC132-2, de coordenadas N= 

7.272.963,930m e E= 718.721,790m;  Linha Seca; deste, segue confrontando com a posse 
de Roberto da Silva Rodrigues, com os seguintes azimutes e distâncias:  125°45'27" e 
20,296 m até o vértice AC132-3, de coordenadas N= 7.272.952,070m e E= 718.738,260m;  
Linha Seca; deste, segue confrontando com a Desapropriação 3, com os seguintes 
azimutes e distâncias:  217°45'59" e 9,243 m até o vértice AC132-10, de coordenadas N= 

7.272.944,763m e E= 718.732,599m;  Linha Seca; deste, segue confrontando com a posse 
de Roberto da Silva Rodrigues, com os seguintes azimutes e distâncias:  306°14'51" e 
20,791 m até o vértice AC132-11, de coordenadas N= 7.272.957,056m e E= 718.715,832m;  
Linha Seca; deste, segue confrontando com a Desapropriação 1, com os seguintes 
azimutes e distâncias:  40°55'01" e 9,097 m até o vértice AC132-2, ponto inicial da 
descrição deste perímetro.  

Todas as coordenadas descritas estão referenciadas ao SGB (Sistema Geodésico 
Brasileiro), SIRGAS2000, e encontram-se representadas no Sistema UTM, sito no 
Meridiano Central 51° W. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram 
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calculados no plano de projeção UTM, mediante o pagamento da 
indenização no valor máximo de R$ 17.970,00 (dezessete mil, novecentos e setenta 
reais);  
 
 

b) AREA 2 - um terreno medindo 54,001 m² ou Perímetro de 30,225 m, constituído de 
uma área localizada no Centro deste Município de Itaoca/SP – sendo esta área 
inserida dentro dos limites do imóvel reconhecidamente de propriedade de 
ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DA SILVA, contendo a seguintes descrições 
topográfica: 

  
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice AC132-3, de coordenadas N= 

7.272.952,070m e E= 718.738,260m;    Linha Seca; deste, segue confrontando com a posse 
de André Luiz Rodrigues da Silva, com os seguintes azimutes e distâncias:   125°09'07" 
e 5,871 m até o vértice AC132-4, de coordenadas N 7.272.948,690m e E 718.743,060m;   
Linha Seca; deste, segue confrontando com a Desapropriação 4, com os seguintes 
azimutes e distâncias:   218°28'00" e 9,359 m até o vértice AC132-9, de coordenadas N= 

7.272.941,362m e E= 718.737,238m;   Linha Seca; deste, segue confrontando com a posse 
de André Luiz Rodrigues da Silva, com os seguintes azimutes e distâncias:   306°14'47" 
e 5,752 m até o vértice AC132-10, de coordenadas N= 7.272.944,763m e E= 

718.732,599m;    Linha Seca; deste, segue confrontando com a Desapropriação 2, com os 
seguintes azimutes e distâncias:   37°45'59" e 9,243 m até o vértice AC132-3, ponto 
inicial da descrição deste perímetro.  

Todas as coordenadas descritas estão referenciadas ao SGB (Sistema Geodésico 
Brasileiro), SIRGAS2000, e encontram-se representadas no Sistema UTM, sito no 
Meridiano Central 51° W. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram 
calculados no plano de projeção UTM. mediante o pagamento da indenização no valor 
máximo de R$ 5.162,00 (cinco mil cento e sessenta reais)  

 
 

c) AREA 3 - um terreno medindo 125,991 m² ou Perímetro de 45,719 m, constituído de 
uma área localizada no Centro deste Município de Itaoca/SP – sendo esta área 
inserida dentro dos limites do imóvel reconhecidamente de propriedade de 
PEDRO DIAS RIBEIRO, contendo a seguintes descrições topográfica:  

   
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice AC132-4, de coordenadas N= 

7.272.948,690m e E= 718.743,060m; Linha Seca; deste, segue confrontando com a posse 
de Pedro Dias Ribeiro, com os seguintes azimutes e distâncias: 126°50'40" e 13,558 m 
até o vértice AC132-5, de coordenadas N= 7.272.940,560m e E= 718.753,910m; Linha 
Seca; deste, segue confrontando com a Desapropriação 5, com os seguintes azimutes e 
distâncias: 218°19'33" e 9,217 m até o vértice AC132-8, de coordenadas N= 

7.272.933,329m e E= 718.748,194m; Linha Seca; deste, segue confrontando com a posse 
de Pedro Dias Ribeiro, com os seguintes azimutes e distâncias: 306°14'57" e 13,585 m 
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até o vértice AC132-9, de coordenadas N= 7.272.941,362m e E= 

718.737,238m; Linha Seca; deste, segue confrontando com a Desapropriação 3, com os 
seguintes azimutes e distâncias: 38°28'00" e 9,359 m até o vértice AC132-4, ponto inicial 
da descrição deste perímetro. 

Todas as coordenadas descritas estão referenciadas ao SGB (Sistema Geodésico 
Brasileiro), SIRGAS2000, e encontram-se representadas no Sistema UTM, sito no 
Meridiano Central 51° W. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram 
calculados no plano de projeção UTM, mediante o pagamento da indenização no valor 
máximo de R$ 12.043,00 (doze mil e quarenta  e três reais); 
 
 

d) AREA 4 - um terreno medindo 131,465 m² ou Perímetro de 46,896 m, constituído de 
uma área localizada no Centro deste Município de Itaoca/SP – sendo esta área 
inserida dentro dos limites do imóvel reconhecidamente de propriedade de 
CARLINDO RODRIGUES DUARTE, contendo a seguintes descrições 
topográfica:  

  
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice AC132-5, de coordenadas N= 

7.272.940,560m e E= 718.753,910m; Linha Seca; deste, segue confrontando com a posse 
de Carlindo Rodrigues Duarte, com os seguintes azimutes e distâncias: 125°37'26" e 
13,889 m até o vértice AC132-6, de coordenadas N= 7.272.932,470m e E= 718.765,200m; 
Linha Seca; deste, segue confrontando com o Alinhamento predial da Rua Pedro 

Ribas dos Santos, com os seguintes azimutes e distâncias: 214°59'49" e 9,363 m até o 
vértice AC132-7, de coordenadas N= 7.272.924,800m e E= 718.759,830m; Linha Seca; 
deste, segue confrontando com a posse de Aparecida Morato da Silva, com os 
seguintes azimutes e distâncias: 306°14'27" e 14,427 m até o vértice AC132-8, de 
coordenadas N= 7.272.933,329m e E= 718.748,194m; Linha Seca; deste, segue 
confrontando com a Desapropriação 4, com os seguintes azimutes e distâncias: 
38°19'33" e 9,217 m até o vértice AC132-5, ponto inicial da descrição deste perímetro.  

Todas as coordenadas descritas estão referenciadas ao SGB (Sistema Geodésico 
Brasileiro), SIRGAS2000, e encontram-se representadas no Sistema UTM, sito no 
Meridiano Central 51° W. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram 
calculados no plano de projeção UTM, mediante o pagamento da indenização no valor 
máximo de R$  14.962,00    ( quatorze mil  novecentos e  sessenta  e dois   reais); 

 
 
Parágrafo Único: Os valores referidos nas alíneas deste artigo, decorre de avaliação 

imobiliária em consonância com laudo pericial elaborado por técnicos devidamente contratado 
por esta municipalidade para o mencionado encargo.  
 
 
Art. 2º - A aquisição das glebas descritas no artigo anterior, destina-se para instalação de via 
publica;  
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Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotação 
orçamentária própria, suplementadas se necessário for; 
 
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas eventuais disposições 
em contrário.  
 

Itaoca, 04 de Maio de 2020. 
 
 
 
 
 
 

FREDERICO DIAS BATISTA 
Prefeito Municipal de Itaoca/SP 

 
 
 
 
 
 
 
 


