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Jardinópolis, 28 de dezembro de 2022. 

 

OFÍCIO S.E. N. º 467/2022 
PROJETO DE LEI N. º 133/2022 

Mensagem n. º 133/2022 
 
 

Senhor Presidente e 

Senhores Vereadores, 
 

 
 

Temos a honra de submeter à apreciação de Vossas 

Excelências a anexa proposta de Projeto de Lei que “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 
FIRMAR ACORDO, MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS QUE IMPORTEM NA EXTINÇÃO DE CRÉDITOS 
TRIBUTÁRIOS E TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE 
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM DA ÁREA LOCALIZADA NO JARDIM DAS ROSAS, 

DISTRITO DE JURUCÊ, NA FORMA QUE ESPECIFICA, DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ” 

 
          O Município de Jardinópolis, através do Departamento de 

Água e Esgoto, executou obras de expansão das redes coletoras de esgoto em 
dois lotes de terras do Loteamento Jardim Rosa no Distrito de Jurucê, em março 

de 1996, pertencente a particular Sr. Rogério Dalben, correspondentes a 58,17 
m², imóveis com matriculas n.°s 3.863 e 3.864 do Cartório de Registro de 

Imóveis, que serviram de passagens da rede coletora de esgoto, a fim de 
garantir acesso, contribuído com a melhoria da saúde da população, reduzindo o 
risco de doenças relacionadas à falta de saneamento básico, além do 

desenvolvimento de setores importantes da economia, como a valorização 
imobiliária. 

 
          Visando a indenização da ocupação, Rogério Dalben 

encaminhou requerimentos que geraram os Protocolos n.°s 4650/2015, 

2135/2019 e 3084/2019 - propondo que o pagamento ocorra pela via de 
extinção de créditos incidentes sobre os imóveis de sua titularidade com a 

servidão de passagens utilizadas pela Prefeitura. Os imóveis descritos nos 
memoriais foram avaliados em R$ 197,98 o m² segundo preço praticado no 
mercado local informado pelo Setor de Fiscalização nas transações imobiliárias 

que geram o recolhimento do ITBI, e os créditos públicos de Tarifas de Água e 
Esgoto e IPTU vencidos e que serão extintos, representam R$ 35.537,36, 

coletados em dezembro de 2022, que cobrirá o período a partir de março de 
1996, data inicial da servidão de passagem nas áreas. 

 

Pelas circunstancias do local, formato das áreas, interesse do 
proprietário quanto da população em face aos benefícios diretos da execução da 

obra, conclui-se que o valor das áreas servientes pela sua relevância e do crédito 
da dívida, aceito pelo proprietário, satisfazem interesses de ambos, até porque, é 
impraticável ou impossível seu desmembramento.   
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Destarte, o projeto não apresenta dificuldades no campo jurídico 
a teor da disposição da possibilidade da extinção do crédito pela via da transação 

contida no art. 156, III do Código Tributário Nacional. 
 

 
São essas, portanto, as razões que nos levaram a submeter a 

presente matéria à consideração de Vossas Excelências, esperando que a mesma 

seja apreciada e votada dentro dos termos regimentais dessa Colenda Casa de 
Leis. 

 
Nesta oportunidade renovamos a Vossa Excelência e demais 

nobres Edis os protestos de estima e consideração. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

 
 

 
PAULO JOSÉ BRIGLIADORI 
       Prefeito Municipal 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A Sua Excelência o Senhor 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS  

Presidente da Câmara Municipal  
NESTA 
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PROJETO          DE          LEI      N.º 133/2022 
=De   28   de    Dezembro   de     2022= 

 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR 
ACORDO, MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS QUE 
IMPORTEM NA EXTINÇÃO DE CRÉDITOS 
TRIBUTÁRIOS E TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO COMO 
FORMA DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE 
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM DA 
ÁREA LOCALIZADA NO JARDIM DAS ROSAS, 
DISTRITO DE JURUCÊ, NA FORMA QUE ESPECIFICA, 
DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS”:::::::::::::::::::::::::::: 

 

O SENHOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, 

ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
POR LEI,  

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou o 
projeto de Lei nº 133/2022, de autoria do Executivo e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei: 

 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar acordo, 
mediante concessões mútuas que importem na extinção de créditos de dívidas 
de Tarifas de Água e Esgoto e Imposto Predial e Territorial (IPTU) como forma de 

indenização decorrente de uso por prazo indeterminado, de faixa de servidão 
administrativa destinada à passagem de redes coletoras de esgoto, das áreas 

abaixo identificadas: 
 

A- Uma área de terra com 33,51 m², parte integrante de uma área maior de 
424,28 m², objeto da matrícula nº 3.863 do Cartório de Registros de Imóveis 
da Comarca de Jardinópolis de propriedade de Ana Rita Teixeira Goes Egydio, 

que transmitiu referida propriedade mediante Contrato de Compromisso de 
Compra e Venda, bem como Escritura Pública com poderes conferidos na 

Procuração Pública do protocolo nº 5543, Livro 177 do Tabelião de Notas e de 
Protestos de Letras e Títulos da Comarca de Jardinópolis/SP. para Rogério 
Dalben, no mês de setembro de 2015, cujo objetivo é a regularização legal 

de implantação de rede coletora de esgoto, mediante compromisso que será 
assinado pelas partes. 

 
MEMORIAL DESCRITIVO 
Objeto: Faixa de Servidão Rede de Esgoto 

Possuidor: Rogério Dalben 
Local: Rua Theodoro Ventresch, Lote 12, Quadra F, Jardim das Rosas. 

Matrícula nº 3.863 do Cartório de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de 
Jardinópolis Estado de São Paulo. 
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Descrição: “Tem início no ponto 3 localizado na divisa com o Lote 12 e Lote 13 A, 
a uma distância de 9,33 m da rua, vai até o ponto 4 medindo 10,22 

m confrontando com Lote 12, vira a esquerda e vai até o ponto 5 
medindo 2,13 m confrontando com o Lote 12, vira a direita vai até o 

ponto 6 com 4,34 m, confrontando com o Lote 12, vira a direita e 
vai até o ponto 7 com 7,04 m confrontando com o Lote 10, vira a 
direita e vai até o ponto 8 com 1,04 m confrontando com o Lote 12, 

vira a direita, vai ao ponto 9 com 2,13m, confrontando com o lote 
12, vira a esquerda vai ao ponto 10 com 6,45m confrontando com 

lote 12, vai ao ponto3 com 4,27 confrontando com Faixa A, onde 
teve início esta descrição, perfazendo uma área de 33,51 m2.” 

 

B- Uma área de terra com 24,66 m², parte integrante de uma área maior de 
270,00 m², objeto da matrícula nº 3.864 do Cartório de Registros de Imóveis 

da Comarca de Jardinópolis de propriedade de Rogério Dalben, cujo objetivo 
é a regularização legal de implantação de rede coletora de esgoto, mediante 
compromisso que será assinado pelas partes. 

 
MEMORIAL DESCRITIVO 

Objeto: Faixa de Servidão Rede de Esgoto 
Proprietário: Rogério Dalben 
Local: Rua Theodoro Ventresch, Lote 13-A, Quadra F, Jardim das Rosas. 

Matrícula nº 3.864 do Cartório de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de 
Jardinópolis Estado de São Paulo. 

 
Descrição: “Tem início no ponto 1 localizado na divisa com a Rua Theodoro 

Ventresch e Lote 13 B, vai até o ponto 2 medindo 1,00 m 

confrontando com Rua Theodoro Ventresch, vira a direita e vai até o 
ponto 3 medindo 10,66 m confrontando com o Lote 13 A, daí vai até 

o ponto 10 com 4,27 m, confrontando com a Faixa B, vira a direita e 
vai até o ponto 11 com 12,75 m confrontando com o Lote 13A, vira 

a direita e vai até o ponto 1 com 2,39 m confrontando com o Lote 
13 B onde teve início esta descrição, perfazendo uma área de 24,66 
m2.” 

 
Art. 2º A presente instituição, já consolidada de fato, serve de passagem de 

redes coletoras de esgoto, razão pela qual, sobre as áreas não poderão ser 
levantadas construções de quaisquer espécies, nem poderão ser opostos 
quaisquer embaraços que inviabilizem ou prejudiquem a obra. 

 
Parágrafo único. As nesgas de terras descritas nos memoriais foram 

avaliadas em R$ 197,98 o m², segundo preço praticado no mercado local 
informado pelo Setor de Fiscalização, nas transações imobiliárias que geram o 
recolhimento do ITBI.   

 
Art. 3º A indenização devida ao proprietário/serviente será formalizada 

mediante extinção de créditos de Tarifas de Água e Esgoto e IPTU vencidos, que 
representam R$ 35.537,36, coletados em dezembro de 2022, que cobrirá o 
período a partir de março de 1996, data inicial da servidão de passagem nas 

áreas. 
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Art. 4º O Município, através da Secretaria de Finanças, procederá a 

respectiva baixa no sistema de dívida das Tarifas de Água e Esgoto e IPTU 
incidentes nas unidades imobiliárias dos respectivos imóveis, ficando impedido 

de novos lançamentos e exigibilidade da obrigação tributária (IPTU) enquanto 
utilizadas as áreas pelo Poder Público. 
 

§ 1º  As tarifas de Água e Esgoto terão descontos de 100%, se o consumo 
mensal for menor ou igual a 18 metros cúbicos (18.000 litros) e 50% para as 

contas com consumo acima desse limite. 
 

§ 2º O proprietário/serviente dará quitação da indenização devida pela 

extinção do crédito de Tarifas de Água e Esgoto e IPTU, permitindo o uso da área 
ao Município, e por ser instituto de direito real, constará na escritura pública do 

imóvel a servidão administrativa, cujas custas correrão exclusivamente por conta 
do Município.  
 

§ 3º Em nenhuma hipótese a penhora ou quaisquer outros gravames reais 
dos imóveis dos contratantes recairão sobre a servidão de passagem, não 

viciando o ato aqui firmado. 
 

     Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a tomar todas as 

providências legais e necessárias ao fiel cumprimento desta lei. 
 

     Art. 6º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por 
conta das dotações orçamentárias vigentes. 

 

     Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 

 
Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 28 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

 

PAULO JOSÉ BRIGLIADORI 

Prefeito Municipal 
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Boa tarde

 

Encaminho anexo o Projeto de Lei nº 133-2022.

Por favor acusar o recebimento deste email e anexo.

 

A�

 

 

 

 


