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     DECRETO N. º 2.263, DE 27 DE ABRIL DE 2022. 

                                    

DISPÕE SOBRE DECLARAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE IMÓVEL QUE 

ESPECIFICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO E OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, no exercício de suas 

atribuições,  

 

Considerando a existência do interesse do Município de ampliação do Núcleo de 

Especialidades Médicas; 

 

Considerando que o local de funcionamento do Núcleo já se tornou referência para os 

munícipes, 

 

Considerando que as peculiaridades acima elencadas caracterizam interesse público; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º-  Fica declarada de interesse social, para fins de desapropriação, por via amigável ou 

judicial, o Imóvel número 7 da Rua Paulo Dias, Bairro Vila Paulo Dias, Zona Urbana neste 

município de Alumínio – Estado de São Paulo, constituído de um terreno com área de 

991,30m² com uma edificação comercial térrea com área construída total de 572,64m², 

cadastrado sob número 224.34.48.0133.001.1 que consta pertencer ao SINDICATO DOS 

TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E 

MATERIAL ELÉTRICO DE ALUMÍNIO E MAIRINQUE, conforme planta anexa e 

descrição a seguir, para a continuidade do funcionamento do Núcleo de Especialidade 

Médica do Município de Alumínio. 

 

 

Parágrafo Único -  O imóvel de que trata o “caput” deste artigo, assim se descreve e caracteriza, 

conforme planta e respectivo memorial descritivo anexos que, rubricados pelo 

Prefeito, ficam fazendo parte deste Decreto: 

                    

                   “Memorial Descritivo 

              

                 “ Inicia no vértice 1, localizado nas coordenadas UTM, Norte = 7.396.045,80 e 

Este = 269.903,29 - Datum Sirgas 2000, junto a divisa com a Servidão de 

Passagem e segue por alinhamento de divisa com azimute 357º18’39” por 

55,23m, confrontando com propriedade de MARIA APARECIDA VICENTINI 

até chegar ao vértice 2; desse, deflete a direita seguindo por alinhamento de 

divisa com azimute 87º19’11” por 17,63m,  confrontando com propriedade de 

JONADIR DE OLIVEIRA DIAS até chegar ao vértice 3; desse deflete a direita 

seguindo por alinhamento de divisa com azimute 177º32’53” por 9,22m, até 

chegar ao vértice 4; desse deflete a direita seguindo por alinhamento de divisa 

com azimute 267º18’39” por 0,35m até chegar ao vértice 5; desse deflete a 

esquerda, seguindo por alinhamento de divisa com azimute 177º31’31” por 

19,63 até chegar ao vértice 6; desse deflete a esquerda seguindo em curva com 

desenvolvimento de 3,67m até chegar ao vértice 7; desse segue por alinhamento 
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de divisa com azimute 176º47’58” por 19,15m até chegar ao vértice 8, 

confrontando do vértice 3 ao vértice 8 com propriedade de PAULO SERGIO 

DE CASTRO; do vértice 8 deflete a direita seguindo por alinhamento de divisa 

com azimute 241º18’31” por 15,01m até chegar ao vértice 9, confrontando com 

propriedade de PAULO DIAS (ESPOLIO); do vértice 9 deflete a direita 

seguindo por alinhamento predial, com azimute 287º23’06” por 6,00m até 

chegar ao vértice 1, início desta descrição, confrontando com a SERVIDÃO DE 

PASSAGEM, encerrando o perímetro, totalizando 991,30m², com uma 

edificação com área total construída de 572,64m².” 

 

Art. 2º -     Para avaliação do imóvel objeto deste Decreto, fica nomeada a comissão a seguir composta, a 

qual deverá dentro do prazo de (30) trinta dias úteis, apresentar laudo de avaliação que 

contenha relatório qualitativo  e quantitativo da dimensão do imóvel e seu respectivo valor: 

                     

                  Presdidente: Rodolpho Barreto Miguel Rodrigues 

                  Membros:     Orlando Afonso Martorelli 

                                        Carla da Silva Reis 

 

Parágrafo Único- O trabalho da comissão ora nomeada será “pró-honore” e considerado de relevante 

interesse público. 

 

Art.3º-     As despesas decorrentes pela execução deste Decreto correrão à     conta de verba própria do 

corrente orçamento. 

 

Art.4º -      Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Art.5°-       Revogam-se as disposições em contrário. 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  27 de abril de 2022. 

 

 

 

 

ANTONIO PIASSENTINI 

Prefeito Municipal 

 

Registrado e Publicado na, Prefeitura em 27/04/2022. 

 

 

 

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS 

Diretora de Divisão de Serviços Administrativos 


