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DECRETO N° 7.103, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020 

SÚMULA: Declara de Utilidade Pública as áreas de 
terras, localizada na zona rural e urbana do Município 
de Jandaia do Sul-PR, para fins de instituição de 
Servidão de Passagem, Acesso e Desapropriação pela 
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL, 
ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e na conformidade com o 
disposto no art. 2°, 5°, Letras "e" e "h", e art. 6, do Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho 

• de 1941, alterado pela Lei n° 2.786 de 21 de maio de 1956, e a vista do contido no 
Ofício SANEPAR n° CA 124/2020-GGPINF/CLI 

DECRETA 

Art. 1° - Fica declarada de Utilidade Pública para fins de instituição de Servidão de 
Passagem e Desapropriação, amigável ou judicial pela Companhia de Saneamento do 
Paraná - SANEPAR, as áreas de terras abaixo descritas, bem como as benfeitorias que 
possam sobre elas existir, com fulcro nos Artigos 2°, 5°, "E" e "H" e 6°, do Decreto- Lei 
n°3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n°2.786 de 21 de maio de 1956: 

Área 1 — Desapropriação de uma área de 11.191,03m2, necessária para implantação de 
lagoas de tratamento de lodo, no lote de terras rural sob n° 45, com área de 
2,962809917355372 alqueires paulistas, da Gleba Patrimônio Jandaia, localizado no 
Município de Jandaia do Sul-PR, matrícula 87, do 2° CRI de Jandaia do Sul-PR, de 
propriedade de Edio do Carmo da Silva ou a quem de direito pertencer. • DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição deste perímetro junto ao vértice O=OPP localizado 
no limite do Lote de Terra Rural n°45 confrontando com o interior do próprio lote, de 
coordenadas N: 7.389.011,269 me E: 434.737,096 m; deste segue confrontando com o 
interior do próprio lote por ambos os lados com azimute de 87°08'22" e distância igual a 
42,93 m, até o vértice 1, de coordenadas N: 7.389.013,412 m e E: 434.779,971 m; 
deste segue com azimute de 109°53'59" e distância igual a 55,62 m, até o vértice 2, 
testando ao sul com a EEE Marumbi, de coordenadas N: 7.388.994,481 m e E: 
434.832,267 m; deste segue com azimute de 217°10'27" e distância igual a 98,29 m, 
até o vértice 3, de coordenadas N: 7.388.916,163 m e E: 434.772,876 m; com os 
seguintes azimutes e distâncias: 243°56'22" e 43,74 m até o vértice 4, de coordenadas 
N: 7.388.896,947 m e E: 434.733,582 m; com os seguintes azimutes e distâncias: 
247°03'29" e 27,16 m até o vértice 5, confrontando com a Estrada Municipal Sem 
Denominação, de coordenadas N: 7.388.886,360 m e E: 434.708,570 m; segue 
confrontando com a Estrada Municipal Sem Denominação com os seguintes azimutes 
e distâncias: 224°09'31"e 11,38 m até o vértice 6, de coordenadas N: 7.388.878,198 m 
e E: 434.700,644 m; segue confrontando com a Estrada Municipal Sem Denominação 
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com os seguintes azimutes e distâncias: 327°52'59" e 13,41 m até o vértice 7, de 
coordenadas N: 7.388.889,556 m e E: 434.693,515 m; deste segue confrontando com a 
Estrada Municipal Sem Denominação com os seguintes azimutes e distâncias: 
44009'31" e 6,82 m, segue confrontando com o interior do lote por ambos os lados, até 
o vértice 8, de coordenadas N: 7.388.894,452 m e E: 434.698,269 m; deste segue 
confrontando com o interior do próprio lote por ambos os lados com os seguintes 
azimutes e distâncias: 352°49'54" e 75,45 m até o vértice 9, de coordenadas N: 
7.388.969,307 m e E: 434.688,854 m; com os seguintes azimutes e distâncias: 
48°58'57" e 63,94 m até o vértice 0=PP, início de descrição fechando, assim o 
perímetro do polígono acima descrito com uma área total de atingimento de 11.191,03 
m2. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 510  WGr e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes, distâncias, área 

• e extensão foram calculados no plano de projeção UTM". (Planta e Memorial Descritivo 
elaborado pelo Geógrafo Paulo CezarTosin, CREA-PR: 11.534-D). 

Art. 20  - A área a que se refere o artigo anterior será ocupada para ampliação do 
sistema de abastecimento de água do município de Jandaia do Sul-PR. 

Art. 30  - Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, a 
promover todos os atos judiciais ou extrajudiciais necessários para a efetivação da 
Servidão de Passagem e Desapropriação. 

Art, 40  - Fica reconhecida a instituição de Servidão de Passagem e a Desapropriação 
em favor da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, para os fins 
indicados, ficando-lhe assegurado o direito de acesso à área compreendida no 
presente decreto. 

Art. 50  - A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, poderá invocar em 
juízo, quando necessária, a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei n° 3.365, 
de 21 de junho de 1.941, e suas alterações. 

Art. 6° - O ônus decorrente da Servidão de Passagem e Desapropriação da área a que 
se refere o art. 10  deste Decreto, ficará por conta da Companhia de Saneamento do 
Paraná - SANEPAR. 

Art. 70  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Edifício da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, Estado 
do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte 
(27-02-2020). 

BEN OSÉ iUPiO 
- Prefeito Municipal - 

Pubiicado noÕ 	OfciaI 
Município, JornI_N-' 	 2 

no 	deJ1. 


