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               DECRETO N.º 2068, DE  03 DE FEVEREIRO DE 2020 

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação imóvel rural situado neste 
Município, necessário a implementação do 
Distrito Industrial de Santa Ernestina. 

 
 
 
                               MARCELO APARECIDO VERONEZI, Prefeito da 
cidade de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e de acordo com o inciso VII, do artigo 71, da Lei Orgânica do 
Município, e nos termos do artigo  6º, do Decreto-Lei Federal nº 3365, de 
21 de Junho de 1941, alterado pela Lei Federal nº 2786, de 21 de maio de 
1956, DECRETA: 

 
 
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública, a fim de ser desapropriado 
pela Fazenda Municipal, por via amigável ou judicial, o imóvel rural abaixo 
caracterizado, sem quaisquer benfeitorias, a ser desmembrado de outra 
área maior Sítio Nossa Senhora do Carmo, localizado no Município de 
Santa Ernestina, matrícula nº 35807, Oficial de Registro de Imóveis 
Taquaritinga-SP, que segundo consta pertence a Lucieni Aparecida 
Monteiro Assef, portadora do R.G. nº 16.320.249 SSP/SP e CPF nº 
077.422.128-33, necessário à implementação do Distrito Industrial de 
Santa Ernestina, com as medidas, graus, rumos, distâncias e confrontações 
a saber: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 4, de coordenadas 
Long: 48°22'42.492" W, Lat: 21°27'39.718" S e Altitude: 584,901 m;   
89°55' e de 435.35m até o vértice, localizado no Km 5 + 201,44 Metros, 
distante 25,00m do eixo  da Via Acesso Sergio Corona SPA - 318/326, que 
possui uma faixa de domínio de 50,00 metros ou 25,00 metros do seu 
eixo, propriedade do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), deste 
segue pela margem direita no sentido Santa Ernestina à SP-326, a até o 
vértice AO6-V-0326, de coordenadas Long: 48°22'27.371" W, Lat: 
21°27'39.698" S e Altitude: 600,366 m;  190°50' e de 117.06m; localizado 
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no KM 4 + 765,87 m, distante 25,00m do eixo da Via Acesso Sergio Corona 
SPA - 318/326, que possui uma faixa de domínio de 50,00 metros ou 25,00 
metros do seu eixo, propriedade do DER (Departamento de Estradas de 
Rodagem), deste segue confrontando com o imóvel denominado Sítio 
Santa Maria, matriculado sob nº 11.673 do CRI de Taquaritinga, 
propriedade de Urbano Nogueira e s/m Maria Edna Gazzola Nogueira; 
deste segue até o ponto 2 de coordenadas: Long: 48°22'28.136" W, Lat: 
21°27'43.436" S e Altitude: 602,643 m;  269°54' e de 413.15m; passando 
a com Área remanescente do imóvel denominado Sítio Nossa Senhora Do 
Carmo, matriculado sob nº 35.807 do CRI de Taquaritinga, De Propriedade 
De Lucieni Aparecida Monteiro Assef S/M José Geraldo Assef; até o vértice 
3, de coordenadas: Long: 48°22'42.486" W, Lat: 21°27'43.456" S e 
Altitude: 585,545 m;  359°54' e de 114.97m; localizado no Km 5 + 201,44 
Metros, distante 25,00m do eixo  da Via Acesso Sergio Corona SPA - 
318/326, que possui uma faixa de domínio de 50,00 metros ou 25,00 
metros do seu eixo, propriedade do DER (Departamento de Estradas de 
Rodagem), deste segue pela margem direita no sentido Santa Ernestina à 
SP-326,deste segue 4, de coordenadas: Long: 48°22'42.492" W, Lat: 
21°27'39.718" S e Altitude: 584,901 m; ponto inicial da descrição deste 
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas 
ao Sistema Geodésico Brasileiro, tendo como DATUM o SIRGAS 2000. 
Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculadas no 
sistema local de coordenadas com origem do plano definido pela média 
das coordenadas (SGL – Sistema Geodésico Local), com uma área de 
48.813,44 m², conforme desenho em anexo que faz parte integrante e 
indissociável do presente decreto. 
 
Art. 2º - Fica a Procuradoria Geral do Município autorizada, de posse do 
Laudo de Avaliação circunstanciado, a adotar as medidas necessárias à 
aquisição amigável da área, ou, caso contrário, proceder judicialmente ao 
processo expropriatório. 
 
Art. 3º - Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no 
processo judicial de desapropriação, para os fins do disposto no artigo 15, 
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do Decreto-Lei Federal nº 3365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei 
Federal nº 2786, de 21 de maio de 1956.  
 
Art. 4º - O imóvel acima indicado, após os trâmites legais, incorporará ao 
patrimônio do Município, na forma da lei. 
 
Art. 5º - As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
   
Art. 6º - Este Decreto entrara em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 
 

Santa Ernestina, 03 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 
 

MARCELO APARECIDO VERONEZI 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

 

 
                                                  

Registrado na Secretaria Administrativa da Prefeitura, afixado em local de 
costume e enviado para publicação. 
 
 
 


