
Câmara Municipal de Ribeirão Preto
stado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTE DE LEGISLAÇÃO. JUSTlCA
E REDACÃO.

PARECERNº , REF.: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 81/2019

AUTORIA: EXECUTIVOMUNICIPAL

ASSUNTO: “ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 4012, DE 30 DE
NOVEMBRO DE 1981, ALTERADA PELA LEI Nº 4852, DE JUNHO DE 1986, QUE
AUTORIZOU A DOAÇÃO DE ÁREA A FAZENDA DO ESTADO, PARA CONSTRUÇÃO
DE ESCOLAESTADUALDE 1º E zº GRAUS, CONFORME ESPECIFICA.”

O Projeto de Lei em questão, da lavra do Chefe do Poder Executivo, tem
por objetivo alterar a redação do artigo lº da Lei nº 4012, de 30 de novembro de 1981, alterada
pela lei nº 4852, de junho de 1986, que autorizou a doação de área a Fazenda do Estado, para
construção de Escola Estadual de lº e 2º Graus, conforme especifica.

Compulsando o aspecto formal da propositura analisada, verifica—se que
e' pertinente & Projeto de Lei Complementar, conforme dispõe artigo 35. inciso VIII da Lei
OrgânicaMunicipal.

A respeito da iniciativa, conveniente transcrever o que dispõe o artigo
38 da Lei OrgânicaMunicipal de Ribeirão Preto:

”Art, 38 - A iniciativa dos projetos de lei cabe a qualquer Vereador. à
Mesa e a qualquer Comissão da Câmara, ao Prefeito e aos cidadãos.
observado a disposto nesta Lei Orgânica. " (gn)

Portanto, iniciativa regular.

Analisando o artigo lª da Lei nº 40l2, de 30 de novembro de l98l,
alterada pela lei nº 4852, dejunho de 1986, extrai-se que a Prefeitura Municipal ficou autorizada
a alienar à Fazenda do Estado, mediante doação, a área de terra, destinada à construção de uma
Escola de lº e 20 Graus.

Conforme consta da justificativa que acompanha o Projeto de Lei
Complementar em exame no local foi construída a Escola Estadual Dr. Getúlio Vargas.

Ainda conforme a justificativa, a Secretaria de Estado de Educação
solicitou a abertura de matrícula individualizada, que foi providenciada pela Administração
Municipal — matricula individualizada nº193.302 do lº Cartório de Registro de Imóveis.

Entretanto, malgrado a área total ser a mesma, a descrição constante na
Lei de doação é deficitária de infomações, tais como, azimutes. Deste modo, de fato, e'

imperativa a correção.



Câmara Municipal de Ribeirão Preto
stado de São Paulo

Merece, nestes termos, prosperar & presente propositura do Prefeito
Municipal, Visto que a matéria tratada e a forma legislativa utilizada estão em consonância com a
exigência legal, constitucional, justiça e redação.

'
Desta maneira, em face do acima exposto, nosso PARECER e'

FAVORAVEL à aprovação da presente propositura.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2019.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Legislação Municipal

Sumário

Ato Número: 4852
Data de Elaboração: 09/06/1986
Data de Publicação: 20/06/1986
Processo: 0286013354]
Assunto(s): Alienar.

lipo de Legislação: Lei Ordinária
Autor(es): Desconhecido.
Projeto: 780 Ano do projeto: 1986
Autógrafo: 610 Ano do autógrafo: 1986
observações:

Ementa e Conteúdo

ALTERA OS ARTIGOS 1“ E 2º DA LEI Nº 4.012, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1981.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte lei:

ARTIGO 1“ - Fica por esta lei, alterado o artigo 1“ da Lei nº 4.012, de 30 de novembro de

1981, o qual passa a ter a seguinte redação:

ARTIGO lº - Fica a Prefeitura Municipal autorizada a alienar, por doação, à Fazenda do

Estado, a área de terras a seguir descrita, destinada a construção de uma Escola

Estadual de 1ª e 2“ graus no Conjunto Habitacional "Avelino Alves Palma", a saber:

"Parte de uma área de terra de forma irregular, denominada de ÁREA iNSTlTUCIONAL

"",Q no Conjunto habitacional "Avelino Alves Palma", bairro Tanquinho, nesta cidade,

com as seguintes medidas e confrontações: "inicia no alinhamento da RuaJarbas
Martins Vianna, antiga Rua 23, lado ímpar da numeração, distante 9,00 metros da Rua

José Benedito da Silva, antiga Rua 38; deste ponto segue pelo alinhamento da RuaJarbas
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Martins Vianna, na distância de 73,00 metros; daí, deflete à direita, em ângulo reto, na
distância de 40,00 metros, confrontando com os lotes 18 e 09 da quadra 26 deste
loteamento; daí deflete à direita em curva, com o desenvolvimento de 36,73 metros,

*

contornando e confrontando com o balão da Rua Nacime Elias, antiga Rua 20; daí,
deflete à direita em linha reta, paralela a RuaJarbas Martins Vianna, na distância de 8,00
metros, confrontando com área remanescente da Área Institucional "O"; deste ponto
deflete à esquerda em linha reta, na distância de 40,00 metros, confrontando ainda com
a área remanescente da Área Institucional "Q", até encontrar o alinhamento predial da
Rua Domingos Sgorlon, antiga Rua 18, lado par da numeração; deste ponto deflete à

direita, em ângulo reto e segue o alinhamento da Rua Dr. Domingos Sgorlon, na
distância de 48,10 metros; dai, deflete à direita em curva, com desenvolvimento de 14,14
metros, até atingir o alinhamento da Rualose' Benedito da Silva, antiga Rua 38; daí,
deflete à direita e segue acompanhando o alinhamento desta Última Rua, lado ímpar da“
numeração, na distância de 76,00 metros; dai deflete à direita em curva, com o

desenvolvimento de 14,14 metros, até atingir o ponto de partida desta descrição
perimétrica, que acusou a área de 6.355,65 metros quadrados".

ARTIGO 2º - Fica também alterado o artigo 2º da lei nº 4012/81, para consignar que o

prazo ali fixado, fica prorrogado por mais dois (2) anos, a partir da vigência desta lei.

ARTIGO 3ª - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Palácio Rio Branco fi

JOÃO GILBERTO SAMPAIO

Prefeito Municipal

Este texto não substitui o publicado no Diário oficial do Município.
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Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
Legislação Municipal

Sumário

Ato Número: 4012
Data de Elaboração: 30/11/1981
Data de Publicação: 09/12/1981
Processo: 23952/81
Assunto(s): Doação.
,Iipo de Legislação: Lei Ordinária
Autor(es): Desconhecido.
Projeto: 993 Ano do projeto: 1981
Autógrafo: 785 Ano do autógrafo: 1981
Observações:

Ementa e Conteúdo

AUTORIZA DOAÇÃO DE ÁREA A FAZENDADO ESTADO, PARA CONSTRUÇÃO DE

ESCOLA ESTADUAL DE 1“ E 2ª GRAUS, NAS CONDIÇOES QUE ESPEClFICA.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte lei;

ARTlG01º - Fica a Prefeitura Municipal autorizada a alienar, por doação, à Fazenda do
Estado, a área de terras a seguir descrita, destinada à construção de uma escola
Estadual de 1ª e 2“ graus:

"Uma área de terras de forma irregular, localizada no Conjunto Habitacional AVELINO
ALVES PALMA, bairro Tanquinho, com as seguintes medidas e confrontações: inicia no
alinhamento da rua “ 23 lado impar da numeração, distante 9,00 metros da rua " 38 ”;

deste ponto segue pelo alinhamento da rua " 23 na distancia de 73,00 metros; daí
deflete à direita, em ângulo reto, à distância de 40,00 metros, confrontando com os lotes
8 e 9 da quadra 26, deste loteamento; daí deflete, em curva, com o desenvolvimento de
53,07 metros, contornando o balão da rua “ 20 "; dal deflete à direita, na distância de
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40,00 metros, confrontando com os lotes 18 e 19 da quadra 23, deste loteamento, até
atingir o alinhamento da rua " 18 "; deste ponto deflete à direita, em ângulo reto, e
segue o alinhamento desta Última rua, lado par da numeração, na distância de 73,00
metros; dai deflete à direita, em curva, com o desenvolvimento de 14,14 metros, até
atingir o alinhamento da rua " 38 "; daí deflete à direita, acompanhando o alinhamento
desta última rua, lado ímpar da numeração, na distância de 76,00 metros; dai deflete à
direita, em curva, com o desenvolvimento de 14,14 metros, até atingir o ponto de
partida, onde teve inicio e tem a presente descrição perimétrica, a qual acusou a área de
7.341,37 metros quadrados

ARTIGO 2“ - A utilização do imóvel para outra finalidade que não a especificada no artigo
anterior ou o não início da construção no prazo de 2 (dois) anos, contados a partir da
vigência da presente lei, acarretará retrocessão no Municipio, sem quaisquer ônus para,“
a doadora.

ARTIGO 3º »As despesas decorrentesda escritura pública de doação e transcrições
correrão à conta da donatária.

ARTIGO 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Palácio Rio Branco,

ANTONIO DUARTE NOGUEIRA At
Prefeito Municipal

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município.
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