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DECRETO N. º 4043/2022 DE 03  DE NOVEMBRO DE 2022. 

 

“Altera o Decreto 3655/2019 que aprovou os planos de arruamento e loteamento urbano 

do “NOVA IRACEMÁPOLIS - I" e dá outras providências correlatas”. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em principal 

a Lei Orgânica do Município; 

 

CONSIDERANDO a alínea b, do inciso I, do art. 30 da Lei Complementar Municipal nº 

17 de 28 de outubro de 2016; 

 

CONSIDERANDO que foi cumprido os requisitos estabelecidos no Art. 4º do decreto 

3655/2019 de 25 de novembro de 2019; 

 

CONSIDERANDO as pequenas modificações na execução/projeto inicial, unicamente 

para adequações em sistema de instalação elétrica; 

 

CONSIDERANDO o art. 32 c/c com seu §2º, que preceitua sobre modificações no projeto 

ou na execução do loteamento deverá ser submetida à aprovação da Prefeitura, e que as 

pequenas alterações, terão sistemática específica a ser definida por ato do Executivo. 

 

CONSIDERANDO o Requerimento - Protocolo 5433/ 2022 da Empresarial Nova 

Iracemápolis SPE LTDA em 17/10/2022 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Ficam aprovados os planos de arruamento e loteamento urbano denominado 

“ NOVA IRACEMÁPOLIS -  I” de propriedade de “RESIDENCIAL NOVA 

IRACEMÁPOLIS SPE LTDA. CNPJ 31.444.924/0001-00, com sede na cidade de 

Pradópolis na Fazenda São Martinho, Sala IX. Atualmente denominado, nos projetos 

apresentados, loteamento “NOVA IRACEMÁPOLIS – I”, de propriedade da empresa 

SÃO MARTINHO TERRAS IMOBILIARIAS S.A. CNPJ nº 48.663.421/0001-29. 

 

 Parágrafo único.  Matrícula 93.828 – Gleba de Terras 01 de 06 desmembrada da Fazenda 

Santo Antonio 6” localizada no Município de Iracemápolis com área de 31,5027 hectares 

– 315.027,00m2 - Livro 2 - 2º Oficial de Registro de Imóveis de Limeira,   

 

Art. 2º - O loteamento de que trata este Decreto, foi aprovado pela GRAPROHAB, con-

forme certificado nº 394/2018, e os projetos completos foram protocolados através do 

Processo nº 6068 de 12 de dezembro de 2018 e analisados em 06 de agosto de 2019, pela 

Comissão de Aprovação de Projeto, de acordo com a Portaria 070/2019 de 02 de julho de 

2019, liberado para aprovação da Coordenadoria de Planejamento com manifestação Ju-

rídica, solicitada pelo Gabinete do Prefeito, para elaboração do Decreto em referência. 

  

Art. 3º -  O loteamento de que trata este Decreto, contará com 517 (quinhentos e dezes-

sete) lotes, sendo: 10 (dez) lotes estritamente comerciais, enquadrados na Zona 10, com 

as seguintes características (C1-C2-S1-S2-E4) e 507 (quinhentos e sete) lotes mistos (re-

sidenciais comerciais) enquadrados na Zona 08,      com as seguintes características (H1-

H1C-C1-S1-S2-E1-E2-E3-E4). Todos os lotes terão taxa de ocupação máxima de 70%  e  

obedecerão aos recuos frontais, laterais  e  fundos, conforme Lei Complementar 17/2016 

– Plano Diretor Municipal  (QUADRO nº 01).     

 

Art. 4.º - O Loteamento que trata esse Decreto será executado por conta da empresa 

proprietária, qualificadas no Art. 1º deste Decreto. As obras, abaixo relacionadas, seguem 

a Planilha Orçamentária, fixada em R$ 4.970.000,00 (quatro milhões, novecentos e 

setenta mil) custeando todos os serviços, conforme os projetos apresentados, solicitados 

no Artigo 29 e Art. 30 inciso II, da Lei Complementar 17/2016 -  Plano Diretor Municipal.   

 

1. abertura das vias de circulação; 

2. rede de escoamento de águas pluviais; 

3. rede de distribuição de água com as respectivas derivações prediais e, 

conforme o caso, recalque, adução, reservatório d’água e distribuição; 

4. rede coletora de esgoto com as respectivas derivações prediais e, conforme 

o caso, recalque, adução e tratamento do esgoto; 

5. rede de instalações elétricas, iluminação domiciliar e pública; 

6. colocação de guias e sarjetas; 

7. pavimentação das vias de circulação,  

8. execução das praças. 

 

Art. 5º -  A diferença de porcentagem da área Institucional, será compensada com a ces-

são do lote 01 da quadra 14, ao Município, conforme decidido pela Comissão de Apro-

vação de Projeto. 

 

Art. 6.º - O prazo limite para executar as pequenas alterações nas obras já executadas do 

art. 4º, será de 06 (seis) meses, contados da publicação deste Decreto  

 

Art. 7º - Como garantia para execução das obras citadas no artigo 5.º deste Decreto, e 

para a perfeita execução das obras constantes do projeto, memoriais e cronograma físico-

financeiro aprovados, o loteador deverá alternativamente: 

 

1. efetuar caução em dinheiro, título da dívida pública municipal ou fiança ban-

cária, correspondente a 100% (cem por cento) do total das obras; 

2. vincular à Prefeitura Municipal número suficiente de lotes de terreno do pró-

prio loteamento, mediante garantia hipotecária, cobrindo o valor total das obras,  

3. o valor de cada lote de terreno do próprio loteamento, para efeito de cumpri-

mento deste item, será fixado pela média de duas avaliações, apresentadas por corretores 

de imóveis legalmente constituídos. 

4. vincular à Prefeitura Municipal imóvel de valor igual ou superior a 100% 

(cem por cento) do valor total das obras. 

5. somente após a aprovação do cronograma físico-financeiro, do registro do 

instrumento de garantia de execução das obras no Cartório de Registro de Imóveis e de 

posse dos demais documentos exigidos por Lei, o loteador poderá submeter o loteamento 

ao Registro Imobiliário; 

6. aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá 

submetê-lo ao Registro Imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, após o que, a 

aprovação terá caducado; 

7. somente após o registro do loteamento e junção da garantia hipotecária re-

gistrada, ou comprovante de caução em dinheiro ou fiança bancária ao processo de apro-

vação, o loteador poderá dar início às vendas dos lotes não hipotecados; 

 

Art. 8.º -   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 9.º -   Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto n.º 3655/2019. 

 

CUMPRA-SE. 

 

Iracemápolis, aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

 


