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DECRETO Nº. 39/2017 
                                        

 
“DECLARA DE INTERESSE PUBLICO, PARA FINS 
DE DESAPROPRIAÇÃO CONSENSUAL, O 
IMÓVEL OBJETO DA MATRICULA Nº 119.649, DE 
PROPRIEDADE DA AES ELETROPAULO.” 

 
 

AYRES SCORSATTO, Prefeito Municipal de Juquitiba, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais. 
 

D E C R E T A: 
 
ARTIGO 1º- É declarada de interesse publico, para fins de desapropriação, um imóvel com 

benfeitorias, com área total de 1.378,77m², localizada no perímetro urbano do município de 

Juquitiba, Estado de São Paulo, objeto da matrícula nº 119.649, do Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Itapecerica da Serra/SP. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: O imóvel objeto do decreto expropriatório é descrito e caracterizado 

da seguinte forma: 

 

a) - “IMÓVEL: Um terreno contendo benfeitorias situado na Avenida Eduardo Roberto 

Daher, no Bairro do Juquiá, lugar denominado Ribeirão Grande, em zona urbana do distrito 

e município de Juquitiba, Comarca de Itapecerica da Serra, o qual assim se descreve e 

confronta: Iniciam-se as divisas junto ao marco 1, cravado no alinhamento da Avenida 

Eduardo Roberto Daher, a uma distancia de 51,41ms do lado direito para quem se dirige a 

Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira; dai segue rumo 72°49´58´´SW e distancia de 11,79ms 

até o marco 2; daí segue rumo 53°03´59´´SW e distancia de 13,62ms até o marco 3, 

confrontando com o alinhamento da Avenida Eduardo Roberto Daher; daí deflete à direita e 

segue rumo 21°19´16´´NW e distancia de 51,35ms, até o marco 4, confrontando com a 

propriedade de José Belarmino Nunes Bernardo e Duvilho Gregorini; daí deflete à direita e 

segue rumo 48°54´54´´NE e distancia de 17,30ms até o marco 5, daí segue rumo 

68°19´10´´NE e distancia de 10,99ms até o marco 6, confrontando desde o marco 4 a este 

com a “faixa non edificandi” do Rio São Lourenço; daí deflete à direita e segue rumo 

18°48´47´´SE e distancia de 54,51ms até o marco 1, marco este que deu início à presente 

descrição, confrontando com propriedade de Francisco Eustáquio da Silva, encerrando a 

área total de1.378,77ms2 – Cadastros nº 000071 e 000235”.  

ARTIGO 2º- O imóvel descrito e caracterizado no Artigo 1º, deste Decreto é de 

propriedade da empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, inscrita 

no CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93, com sede na Avenida Doutor Marcos Penteado de 

Ulhôa Rodrigues, 939, Bairro Sitio Tamboré – Barueri/SP – CEP: 06460-040. 
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ARTIGO 3º- As despesas decorrentes desse decreto serão suportadas, por dotação 

orçamentária exclusiva da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Juquitiba/SP., 

podendo ser suplementada, caso seja necessária. 

 

ARTIGO 4º- O valor da desapropriação é de R$ 1.084.300,00 (hum milhão e oitenta e quatro 

mil e trezentos reais), que será pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 30.119,44 (trinta 

mil cento e dezenove reais e quarenta e quatro centavos) todo dia 15 (quinze) de cada mês, 

iniciando em janeiro de 2018. As parcelas serão reajustadas pelo IGPM. 

 

ARTIGO 5º- O imóvel caracterizado no presente decreto desapropriatório será reservado à 

instalação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município, e visa salvaguardar 

além de outras situações a acessibilidade e o estacionamento próprio, que são medidas 

necessárias para o atendimento dos Munícipes. 

ARTIGO 6º- A Procuradoria do Município fica autorizada a promover a desapropriação 

consensual de pleno domínio da área descrita no artigo 1° deste Decreto e suas respectivas 

benfeitorias, podendo, para efeito de imissão na posse, alegar a urgência a que se refere o 

art. 15, do Decreto-Lei 3.365, de 21 de junho de 1941. 

ARTIGO 7º-  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Prefeitura Municipal de Juquitiba, 29 de novembro de 2017. 
 

 
 
 
 

AYRES SCORSATTO 
Prefeito Municipal 

 
 

 

 

ALEXANDRE DE SOUSA 
Secretário de Administração 

 
 
 
 
 
 
 
 

Este Decreto foi publicado por Afixação no Quadro Mural da Prefeitura Municipal, na data 
supra.  
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