
 

 

 

 

                                             LEI  Nº  2.801,  DE  16  DE  DEZEMBRO  DE  2008 
 
    
    
                    Autoriza  o   Executivo   MunicipalAutoriza  o   Executivo   MunicipalAutoriza  o   Executivo   MunicipalAutoriza  o   Executivo   Municipal        a a a a         adquirir, adquirir, adquirir, adquirir,     
                    de fode fode fode forma amigável ou litigiosa , uma área  de rma amigável ou litigiosa , uma área  de rma amigável ou litigiosa , uma área  de rma amigável ou litigiosa , uma área  de     
                    terras  terras  terras  terras  localilocalilocalilocalizada   neste Município,destizada   neste Município,destizada   neste Município,destizada   neste Município,destinadanadanadanada        
                    à à à à ampliação de área verde. ampliação de área verde. ampliação de área verde. ampliação de área verde.     
    
    
                    DR.AGENOR MAURO ZORZI, DR.AGENOR MAURO ZORZI, DR.AGENOR MAURO ZORZI, DR.AGENOR MAURO ZORZI, Prefeito Municipal da 
Estância de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, 
 
     FAZ SABERFAZ SABERFAZ SABERFAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:    
                                

                                                                        ARTIGO 1º ARTIGO 1º ARTIGO 1º ARTIGO 1º ----     Fica o Executivo Municipal 
desta  cidade de Santa Rita do Passa Quatro, Estado  de São Paulo, 
a  adquirir de forma amigável ou litigiosa,  uma ár ea de terras de 
244.855,60 metros quadrados, localizada neste Munic ípio, que faz 
parte da matrícula nº. 11.296, do Cartório de Regis tro de Imóveis 
de Santa Rita do Passa Quatro,Estado de São Paulo, de propriedade 
de Selma Nori Gáudio e Outros,  com   as seguintes  
características e confrontações :- 
 
      “Tem início no ponto L, ponto este 
inserido entre os pontos 35 e 36, conforme mostrado  no desenho 
anexo e que faz parte deste memorial. Daí segue com  azimute 
124º49'23" (contrário de 304º49'23") e distância de  65,35m 
(sessenta e cinco metros e trinta e cinco centímetr os) vai ao 
ponto K; daí deflete a direita e segue com azimute 163º27'07" 
(contrário de 343º27'07") e distância de 44,04m (qu arenta e quatro 
metros e quatro centímetros) encontrando o ponto J;  segue daí 
defletindo a à esquerda com azimute 73º27'07" (cont rário de 
253º27'07") e distância de 650,00m (seiscentos e ci nqüenta  
metros) indo encontrar o ponto I; daí com azimute 3 43º27'07" 
(contrário de 163º27'07") e distância de 118,54m (c ento e dezoito 
metros e cinqüenta e quatro centímetros) vai ao pon to H. do ponto 
H, segue em curva à direita com raio de 9,00m (nove  metros) e 
desenvolvimento de  11,88m (onze metros e oitenta e  oito 
centímetros) atingindo o ponto G; daí deflete a "di reita e 
continua com azimute 59º03'02"( contrário de 239º03 '02") e 
distância de 275,35m (duzentos e setenta e cinco me tros e trinta e 
cinco centímetros) encontrando o ponto F confrontan do neste trecho 
com a área desmembrada da Fazenda Planalto – gleba A, de 
propriedade de Jaime Nori Filho e Outros; daí segue  com azimute 



143º53'39" e distância de 21,43m (vinte e um metros  e quarenta e 
três  cinco centímetros) onde encontra o ponto 2; s egue então  
defletindo a direita com azimute 152º09'00" e distâ ncia de 16,79m 
(dezesseis metros e setenta e nove centímetros) até  o ponto 3; daí 
deflete a direita e continua com azimute 198º12'20"  e distância de 
20,21m (vinte metros e vinte e um centímetros) enco ntrando o ponto 
4; deste ponto, deflete à direita e segue com azimu te  220 30'16"e 
distância de 263,65m (duzentos e sessenta e três me tros e sessenta 
e cinco centímetros) encontrando o ponto 5; daí seg ue com azimute 
219º23'01" e distância de 15,95m (quinze metros e n oventa e cinco 
centímetros) encontrando o ponto 6; daí deflete à e squerda e 
continua com azimute 129º23'01" e distância de 12,0 0m (doze 
metros) chegando ao ponto 7. Do ponto F ao ponto 7 a gleba em 
descrição faz divisa com Estrada Municipal. Do pont o 7 deflete a 
direita e continua com azimute 228º04'56" e distânc ia de 20,70m 
(vinte metros e setenta centímetros) até o ponto 8;  daí segue com 
azimute 252º32'22" e distância de 10,00m (dez metro s), chegando ao 
ponto 9; do ponto 9 deflete à direita e segue com a zimute 
267º46'18" e distância de 14,70m (catorze metros e setenta 
centímetros) vai ao ponto 10; daí continua com azim ute 268º48'35" 
e distância de 13,76m (treze metros e setenta e sei s  centímetros) 
atingindo o ponto 11; daí segue com azimute 267º56' 44" e distância 
de 6,53m (seis metros e cinqüenta e três  centímetr os) vai ao 
ponto 12; daí segue com azimute 262º33'41" e distân cia de 10,83m 
(dez metros e oitenta e três centímetros) até o pon to 13; do ponto 
13 continua com azimute 258º58"23" e distância de 7 2,23m (setenta 
e dois metros vinte e três centímetros) chegando ao  ponto 14; daí 
defletindo à esquerda continua com azimute 168º08'4 7" e distância 
de 85,38m (oitenta e cinco  metros e trinta e oito centímetros) 
vai ao ponto 15. Neste trecho faz confrontação com área da CESP – 
Companhia Energética de São Paulo. Do ponto 15 por divisa natural 
definido pelo córrego Passa Quatro, numa distância de 883,18m 
(Oitocentos e oitenta e três metros e dezoito centí metros) vai ao 
ponto 15A; daí deflete à direita e continua com azi mute 
320º22'24"e distância de 131,60 (cento e trinta e u m metros e 
sessenta centímetros) chegando ao ponto B; Confront ando neste 
trecho com a Área a ser Desmembrada; daí deflete à esquerda e 
continua com azimute 278º32'10"e distância de 124,6 8m (cento e 
vinte e quatro metros e sessenta e oito centímetros ) chegando ao 
ponto A, confrontando neste trecho com a Área a ser  Desmembrada; 
daí deflete à direita e continua com azimute 354º21 '11" e 
distância de 59,10 (cinqüenta e nove metros e dez c entímetros) 
chegando ao ponto 27; daí segue com azimute 4º11'40 " e distância 
de 22,76m (vinte e dois metros e setenta e seis cen tímetros) 
encontrando o ponto 28; daí deflete à direita e con tinua com 
azimute 4º53'51"e distância de 18,72m (dezoito metr os e setenta e 
dois centímetros) chegando ao ponto 29. Do ponto 29  deflete à 
direita e continua com azimute 7º02'02” e distância  de 32,16m 
(trinta e dois metros e dezesseis centímetros) até o ponto 30; daí 
segue com azimute 19º38'17" e distância de 15,52m ( quinze metros e 
cinqüenta e dois centímetros), chegando ao ponto 31 ; do ponto 31 
deflete à direita e segue com azimute 29º17'03"e di stância de 



22,58m (vinte e dois metros e cinqüenta e oito cent ímetros) vai ao 
ponto 32; daí continua com azimute 35º23'20" e dist ância de 21,11m 
(vinte e um metros e onze centímetros) atingindo o ponto 33; daí 
segue com azimute 30º00'09"e distância de 70,29m (s etenta metros e 
vinte e nove centímetros)  vai  ao ponto 34;   daí   segue   com  
azimute  39º18'12" e  distância  de 121,98m (cento e vinte e um 
metros e noventa e oito centímetros) até o ponto 35 ; do ponto 35 
continua com azimute 43º17'10"e distância de 3,47m (três metros e 
quarenta e sete centímetros) chegando ao ponto L, i nício da 
presente descrição  perimétrica, fazendo neste trec ho, 
confrontação com Estrada Municipal e a Rodovia Zequ inha de Abreu, 
perfazendo um total de 244.855,60  metros quadrados , ou 24,48 
hectares ou ainda 10,118 alqueires paulistas de ter ras.” 
 
    ARTIGO   2º. – O valor da presente aquisição 
é de R$ 143.744,07 (cento e quarenta e três mil, se tecentos e 
quarenta e quatro reais e sete centavos),   os quai s serão 
utilizados para pagamento de tributos municipais, l ançados em nome 
dos proponentes e das empresas que os mesmos fizere m parte. 
 
    ARTIGO   3º . -  A  presente aquisição 
destina-se à ampliação da área verde do Município. 
 
    ARTIGO 4º. -  Fica o Poder Executivo 
autorizado a abrir um Crédito Adicional Especial co m a seguinte 
classificação orçamentária: 
02 – Poder Executivo 
0206 – Obras e Serviços Urbanos 
020610 – Obras e Serviços Municipais 
154520180.1075 – Aquisição de uma área de terras pa ra ampliação da 
área  verde no Município 
4.4.90.61 – Aquisição de Imóveis:.................. ......... 
143.744,07 
 
    ARTIGO 5º -  O crédito aberto na forma do 
artigo anterior será coberto com recursos provenien tes da anulação 
parcial das seguintes dotações do orçamento vigente : 
02 – Poder Executivo 
0201 – Gabinete e Dependências 
020110 – Gabinete do Prefeito 
041220045.1004 – 4.4.90.52 – Equipamentos e Materia l Permanente  -
            R$.10.000,00 
0202 – Administração 
020210 – Administração Geral 
041220046.1008 – 4.4.90.52 – Equipamentos e Materia l Permanente  
R$.20.000,00 
0203 – Finanças 
020310 – Serviços de Finanças 
 
 
 
 



 
 
041230056.1010 – 4.4.90.52 – Equipamentos e Materia l Permanente    
R$.25.000,00 
0204 – Educação 
020450 – Alimentação Escolar 
123060142.1022 – 4.4.90.52 – Equipamentos e Materia l Permanente –   
R$.  5.000,00 
0205 – Esportes, Cultura e Turismo 
020520 – Serviços de Cultura 
133920170.1025 – 4.4.90.52 – Equipamentos e Materia l Permanente -   
R$.  5.744,07 
0206 – Obras e Serviços Urbanos 
 
020610 – Obras e Serviços Municipais 
154510180.1034 – 4.4.90.51 – Obras e Instalações -      R$.   
8.000,00 
154510180.1035 – 4.4.90.51 – Obras e Instalações -     R$. 
15.000,00 
 
020620 – Saneamento Geral 
175120200.1046 – 4.4.90.52 – Equipamentos e Materia l Permanente – 
R$. 10.000,00 
175120200.1047 – 4.4.90.52 – Equipamentos e Materia l Permanente – 
R$. 10.000,00 
175120200.1048 – 4.4.90.51 – Obras e Instalações -      R$. 
10.000,00 
175120200.1051 – 4.4.90.51 – Obras e Instalações -     R$. 
15.000,00 
175120201.1053 – 4.4.90.52 – Equipamentos e Materia l Permanente – 
R$. 10.000,00 
 
   ARTIGO 6º. – Esta Lei entrará em vigor na data d e 
sua publicação.- 
 
    Prefeitura Municipal da Estância de Santa 
Rita do Passa Quatro, 16 de dezembro de 2008. 
 
 
     DR. AGENOR  MAURO  ZORZI 
            PREFEITO  MUNICIPAL  
 
    Publicada nesta Prefeitura Municipal, aos 16 
de dezembro de 2008. 
 
        ELIAS GONÇALVES   LÚCIA DE FÁTIMA R.DE FREI TAS 
        ASSESSOR TÉCNICO       DIRETORA DEPTº ADMIN ISTRAÇÃO
  
 
    FERNANDO RANI NETO 
   DIRETOR DEPTº PLANEJ./CONTROLE 


