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DECRETO N.º 3507/2018 DE 25 DE JULHO DE 2018 

 

“Declara de utilidade pública, para efeito de desapropriação e instituição de servidão de 

passagem, as áreas que especifica e dá outras providências”. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito do Município de Iracemápolis, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, especialmente a 

Lei Orgânica do Município, combinados com os artigos 6º e 40º do Decreto-Lei Federal 

n.º 3.365, de 21 de junho de 1941: 

CONSIDERANDO ser o Departamento de Água e Esgoto o órgão legalmente 

incumbido do direito e dever de implantar, ampliar, administrar e explorar os serviços de 

abastecimento de água e de coleta de destino final de esgoto sanitário no Município de 

Iracemápolis; 

CONSIDERANDO a obrigação legal da garantia da continuidade dos serviços prestados 

e do atendimento à demanda crescente, com fundamento adequado, que satisfaça as 

condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, 

cortesia na sua prestação e modicidade tarifária, promovendo as ampliações e ações 

necessárias de seu sistema; 

CONSIDERANDO mais e finalmente, a necessidade de realização e implantação de 

obras de infraestrutura/equipamento urbano, mais precisamente rede de distribuição de 

água e captação e escoamento de esgoto e pavimentação asfáltica, em vista do 

crescimento da cidade, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, para efeito de desapropriação amigável ou 

judicial e instituição de servidão de passagem, com fundamento nas letras “d”, “h” e “i” 

do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 3.365, de 21 de junho de 1941, com nova redação que lhe 

foi dada pela Lei n.º 9.785, de 29 de janeiro de 1999, as áreas de terras abaixo 

especificadas, localizadas no Município de Iracemápolis:  

I – Imóvel no Município de Iracemápolis, agora denominado FAIXA DE SERVIDÃO 

(Faixa A), de propriedade de Oswaldo Coelho de Souza e Rubens Coelho de Souza Júnior, 

Transcrição n.º 23.080 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Limeira/SP, Circunscrição 

de Iracemápolis/SP, com 2.653,82m², destinado a realização e implantação de obras de 

infraestrutura/equipamento urbano, mais precisamente rede de distribuição de água e 

captação e escoamento de esgoto e pavimentação asfáltica, que está dentro dos seguintes 

limites e confrontações: “Inicia-se no ponto A, de coordenadas E 242.411,4267m e N 

7.499.568,9490m, Do ponto A segue com azimute de 101°27'58" e distância de 9,253m, 

até o ponto B de coordenadas E 242.420,4950m e N 7.499.567,1096m. sendo que do ponto 

A ao ponto B a Faixa A segue confrontando com o Anel Viário, Do ponto B (PC da curva) 

segue em curva com azimute de 146°13'31", distância (desenvolvimento) de 14,219m em 

arco de raio 9,000m, ângulo central 135°14'27" e corda  12,785m, confrontando até o 

ponto C de coordenadas E 242.427,6029m e N 7.499.556,4818m.  Do ponto C segue com 

azimute de 100°57'53" e distância de 60,992m, até o ponto D de coordenadas E 

242.487,4819m e N 7.499.544,8807m, Do ponto D (PC da curva) segue em curva com 

azimute de 97°30'38", distância (desenvolvimento) de 1,085m em arco de raio 64,471m 

ângulo central 183°27'15" e corda 1,084m, até o ponto E de coordenadas E 

242.488,5570m e N 7.499.544,7390m.  Do ponto E segue com azimute de 94°03'28" e 

distância de 79,439m, até o ponto F de coordenadas E 242.567,7967m e N 

7.499.539,1177m.  Do ponto F (PC da curva) segue em curva com azimute de 119°11'40", 

distância (desenvolvimento) de 20,181m em arco de raio 23,000m, ângulo central 

154°51'48" e corda 19,539m, até o ponto G de coordenadas E 242.584,8544m e N 

7.499.529,5867m. sendo que do ponto B ao ponto G a “Faixa A” segue confrontando com 

o terreno transcrito sob o n.° 23.080 Do ponto G segue com azimute de 186°39'42" e 

distância de 5,706m, até o ponto 34 de coordenadas E 242.584,1925m e N 

7.499.523,9194m. Do ponto 34 segue com azimute de 274°03'28" e distância de 17,430m, 

até o ponto H de coordenadas E 242.566,8061m e N 7.499.525,1528m. Sendo que do 

ponto G ao ponto H a Faixa A segue confrontando com a “ FAIXA B “, Do ponto H segue 

com azimute de 274°03'28" e distância de 79,440m, até o ponto 35 de coordenadas E 

242.487,5665m e N 7.499.530,7741m sendo que do ponto H até o ponto 35 confronta com 

a Transcrição 12.529. Do ponto 35 (PC da curva) segue em curva com azimute de 

277°30'39", distância (desenvolvimento) de 2,773m em arco de raio 23,000m, ângulo 

central 176°32'49" e corda 2,771m, até o ponto I de coordenadas E 242.484,8190m e N 

7.499.531,1363m.  Do ponto I segue com azimute de 280°57'53" e distância de 61,284m, 

até o ponto J de coordenadas E 242.424,6539m e N 7.499.542,7928m.  Do ponto J (PC da 

curva) segue em curva com azimute de 236°13'28", distância (desenvolvimento) de 

14,055m em arco de raio 9,000m, ângulo central  224°44'25" e corda 12,669m, até o ponto 

K de coordenadas E 242.414,1226m e N 7.499.535,7491m. sendo que do ponto 35 ao 

ponto K a Faixa A segue confrontando internamente com o terreno transcrito sob o 

n.°23.080, Do ponto K segue com azimute de 281°26'58" e distância de 9,233m, até o 

ponto L de coordenadas E 242.405,0737m e N 7.499.537,5819m. Do ponto L segue com 

azimute de 11°26'58" e distância de 32,004m, até o ponto A de coordenadas E 

242.411,4267m e N 7.499.568,9490m. Sendo que do ponto K ao ponto A segue 

confrontando com o Anel Viário,. O perímetro acima descrito encerra uma área de 

2.653,82m² ou 0,2654Ha”. 

 

Artigo 2º - Para fins de pagamento da justa indenização, prévia e em dinheiro, fica 

atribuído o valor do imóvel descrito no artigo 1º deste Decreto, objeto da declaração de 

utilidade pública, o montante de R$ 326.537,07 (trezentos e vinte e seis mil, quinhentos e 

trinta e sete reais e sete centavos). 

 

Art. 3º Para fins de pagamento indenizatório da presente desapropriação, existindo 

Dívida Ativa lançada em desfavor dos proprietários da área descrita no artigo 1º, poderá o 

Município de Iracemápolis promover a compensação financeira do montante do débito. 

 

Art. 4º Nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei n.º 3.365, de 21 de junho de 1941, com 

nova redação que lhe foi dado pela Lei n.º 9.785, de 29 de janeiro de 1999, fica o 

expropriante autorizado a invocar o caráter de urgência da desapropriação e instituição de 

servidão, para o fim de imissão na posse, e dela se valer, do imóvel declarado de utilidade 

pública por este Decreto. 

 

Art. 5º A Prefeitura do Município de Iracemápolis, em conjunto com o Departamento de 

Água e Esgoto e Coordenadoria de Planejamento e Procuradoria Jurídica, promoverão as 

medidas administrativas e judiciais necessárias à execução deste Decreto. 

 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

CUMPRA-SE. 

 

Iracemápolis, aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano dois mil e dezoito. 

 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

DECRETO N.º 3508/2018 DE 25 DE JULHO DE 2018. 

 

“Dispõe sobre a aprovação do Condomínio Residencial Urbano denominado 

“Residencial Villagio Mielli” e determina outras providências”. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito do Município de Iracemápolis, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, especialmente 

pelas Leis Municipais n.º 1.174/200 e 011/2016, combinadas com a Lei Federal n.º 6.766, 

de 19 de dezembro de 1979 e suas alterações previstas na Lei Federal n.º 9785, de 29 de 

janeiro de 1999, Lei Federal n.º 10932, de 2004, Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro 

de 2007, Lei Federal n.º 12.424, de 16 de junho de 2011, Lei Federal n.º 12.608, de 10 de 

abril de 2012, Lei Federal n.º 13.465, de 11 de julho de 2017 e demais legislações 

aplicáveis à espécie: 

CONSIDERANDO que PRIMUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS – SPE – LTDA., 

inscrita no CNPJ sob nº 26.114.044/0001-36, com sede na Rua Antonio Franco de 

Campos, nº 360, Bairro da Geara – Iracemápolis – SP, legítima proprietária e 

incorporadora do imóvel registrado na Matrícula de nº 87.544, do Livro nº 2, 2º Oficial 

de Registro de Imóveis de Limeira/SP, submeteu e requereu junto à Prefeitura do 

Município de Iracemápolis, a aprovação do Condomínio Residencial Urbano, 

denominado “RESIDENCIAL VILLAGIO MIELLI”; 

CONSIDERANDO que no Processo Administrativo n.º 4.233/2016 e processo 

administrativo 4.206/2016, especialmente todo o exigido na Certidão de Diretrizes 

CP406/2016 e demais requisições da municipalidade, foram apresentados projetos 

completos, memoriais descritivos, levantamento planialtimétrico e planta de localização, 

ficando, portanto, inteiramente cumpridas as exigências legais no que tange à 

competência municipal; 

CONSIDERANDO que o aludido empreendimento imobiliário tem como responsável 

técnico os seguintes profissionais: a) Danilo Pigoretti, Engenheiro Civil inscrito no 

CREA sob n.º 5063209521, responsável pelo projeto de pavimentação; b) Walter de 

Freitas Júnior, Engenheiro Civil inscrito no CREA sob n.º 0400421683, responsável pelo 

projeto de rede de esgoto, rede de drenagem e rede de água potável; d) Camila Colombo 

e Haliane Castelo, responsáveis pela arquitetura e urbanismo, e) CRO Engenharia de 

Estrutura e Obras Hidráulicas Ltda – ME, representada pelo Engenheiro Civil Cassio 

Alexandre de Lazari Rossi, responsável pelos projetos hidráulicos e da estação elevatória 

de esgoto, conforme respectivas ARTs anexada aos projetos;  
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CONSIDERANDO que a Coordenadoria de Planejamento da Prefeitura Municipal de 

Iracemápolis aprovou os projetos, plantas e memoriais do Condomínio “Residencial 

Villagio Mielli”. 

 

DECRETA: 

 

Artigo 1º - Fica APROVADO, para todos os efeitos legais, o Condomínio Residencial 

Urbano denominado “RESIDENCIAL VILLAGIO MIELLI”, de propriedade da 

Incorporadora PRIMUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS – SPE LTDA., inscrita no 

CNPJ sob nº 26.114.044/0001-36, com sede na Rua Antonio Franco de Campos, nº 360, 

Bairro da Geada, Município de Iracemápolis/SP, conforme título de propriedade 

registrado na Matrícula de nº 87.544, do Livro nº 2, do 2º Cartório de Registro de 

Imóveis de Limeira/SP, do terreno localizado na Rua Antonio Franco de Campos, Bairro 

da geada, Município de Iracemápolis/SP. 

Artigo 2º - O Condomínio “Residencial Villagio Mielli”, objeto do presente decreto, 

contará com 198 (cento e noventa e oito) unidades, que serão construídas em 5 fases. 

Artigo 3º - Com a aprovação do Condomínio “Residencial Villagio Mielli”, fica a 

incorporadora empreendedora PRIMUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS – SPE LTDA., 

obrigada a executar, às suas expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses, 

contados a partir do mês de setembro/2016, data de expedição da ordem de serviço, com 

término no mês de setembro/2020, as obras de infraestrutura, fixada em R$ 1.467,659,90 

(um milhão, quatrocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e 

noventa centavos),  conforme projetos aprovados, a saber: 

a) Drenagem (incluso projeto, implantação, anuência, 

licenciamento junto a CETESB e ART’s da rede de águas pluviais até o descarte final 

junto ao ribeirão da água suja); 

 

b) Rede de água (interna e externa até a interligação 

na rede existente –Pública; 

 

c) Rede de esgoto (interna e externa até a interligação 

na rede existente –pública incluindo a estação elevatória de esgoto); 

 

d) Abertura de ruas internas: infraestrutura, pavimen-

tação; acessibilidade; sinalização horizontal e vertical incluso (Pavimentação, guia e 

sarjeta, calçamento das áreas a serem desapropriadas pelo Município e/ou áreas com 

anuência – criação do acesso ao empreendimento); 

 

e) Iluminação Pública; 

 

f) Reservatório de água potável; 

 

g) Arborização e espaços públicos internos; 

 

h) Planilha de Custo da infraestrutura, fixada no valor 

de R$ 1.467.659,90 

 

i) Execução de 198 unidades residenciais. 

 

Artigo 5º - A Prefeitura Municipal de Iracemápolis deverá nomear através de ato 

administrativo próprio, Comissão de Fiscalização das obras de infraestrutura do 

empreendimento Condomínio “Residencial Villagio Mielli”. 

Artigo 6º - Ficam fazendo parte integrante deste Decreto os seguintes documentos, 

independentemente de sua transcrição: 

a) Matrícula nº 87.544 do Livro nº 2, do 2º Oficial de Registro de 

Imóveis da Comarca de Limeira; 

 

b) Processo nº 4233/16 com expedição da Certidão de Diretrizes 

CP406/2016 com os projetos iniciais; 

 

c) Levantamento Planialtimétrico; 

 

d) Projetos de Implantação: 1ª Fase, 2ª Fase, 3ª Fase, 4ª Fase, 5ª 

Fase; 

 

e) Memorial Descritivo; 

 

f) Planilha de Custo da infraestrutura de R$ 1.467.659,90; 

 

g) Cronograma Físico-financeiro - Liberação para 48meses; 

 

h) Projetos complementares aprovados; Memoriais Descritivos; 

 

i) Decreto n.º 3508/2018, e 

 

j) Cronograma de Liberação para 48meses. 

 

Artigo 7º - Toda infraestrutura implantada no “Residencial Villagio Mielli” é de domínio 

e responsabilidade do Condomínio, inclusive sua administração e manutenção, cabendo 

ao Poder Público apenas a fiscalização e exigências, conforme necessidade de interesse 

público local. 

Artigo 8º - Passa a fazer parte integrante deste Decreto, “Termo de Compromisso” em 

anexo, constando especificamente as demais obrigações que deverão ser assumidas pela 

empresa incorporadora e empreendedora. 

Artigo 9º - Fica a empresa incorporadora empreendedora abrigada a, no prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação do presente Decreto, proceder à 

inscrição e registro do Condomínio “Residencial Villagio Mielli”, junto à matrícula n.º 

87.544, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Limeira/SP, sob pena de caducidade. 

Artigo 10 – Em caso de impossibilidade de registro do Condomínio junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis, e comprovada circunstâncias alheias à vontade da empresa 

incorporadora empreendedora, deverá a municipalidade expedir o necessário decreto de 

revalidação. 

Artigo 11 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Artigo 12 – Revogam-se as disposições em contrário. 

 

CUMPRA-SE. 

 

Iracemápolis, aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano dois mil e dezoito. 

 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

PORTARIA Nº 037/2018, DE 25 DE JULHO DE 2018. 

“Que nomeia servidor no emprego em comissão que especifica e dá outras providências” 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Orgânica do 

Município de Iracemápolis; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica nomeado para exercer o emprego em comissão de DIRETOR DO SETOR 

DE TRANSPORTES, o Senhor SÉRGIO LUIZ RODRIGUES RG nº 001210724 

SSP/MS enquadrado na referência 40, da Lei Municipal nº 1962/2012, de 10 de abril de 

2012. 

Art. 2º - Deverá ser entregue no ato da posse, a declaração de bens do servidor ora 

nomeado, como determina o artigo 75 da Lei Orgânica do Município. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

Iracemápolis, aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 
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RESOLUÇÃO N°.07, de 25 de Julho de 2018. 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que 

lhe foram conferidas por Lei: 

Considerando, a deliberação da plenária realizada em 25 de Julho de 2018, aprova o 

Termo de Aceite e Compromisso que firma o órgão gestor da assistência social do 

município, com o objetivo de formalizar as responsabilidades e compromissos 

decorrentes do aceite do cofinanciamento federal para a oferta do Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI. 

RESOLVE: 

Artigo 1º - Aprovar o Termo de Aceite e Compromisso que firma o órgão gestor da 

assistência social do município, com o objetivo de formalizar as responsabilidades e 

compromissos decorrentes do aceite do cofinanciamento federal para a oferta do Serviço 

de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI, com valor de 

cofinanciamento de R$6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais). 

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Iracemápolis, 25 de Julho de 2018. 

Thaís Larissa Olivatto Cardoso 

Presidente 

                   Conselho Municipal de Assistência Social 

RESOLUÇÃO N°.08, de 25 de Julho de 2018. 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que 

lhe foram conferidas por Lei: 

Considerando, a deliberação da plenária realizada em 25 de Julho de 2018, aprova o 

Termo de Aceite e Compromisso que firma o órgão gestor da assistência social do 

município, com o objetivo de formalizar as responsabilidades e compromissos 

decorrentes do aceite do cofinanciamento federal do Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida - LA e 

de Prestação de Serviços à Comunidade - PSC. 

RESOLVE: 

Artigo 1º - Aprovar o Termo de Aceite e Compromisso que firma o órgão gestor da 

assistência social do município, com o objetivo de formalizar as responsabilidades e 

compromissos decorrentes do aceite do cofinanciamento federal do Serviço de Proteção 

Social a Adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 

Assistida - LA e de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC, ofertado no CREAS 

com valor de cofinanciamento de R$2.200,00 (Dois mil e duzentos reais). 

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Iracemápolis, 25 de Julho de 2018. 

Thaís Larissa Olivatto Cardoso 

Presidente 

                   Conselho Municipal de Assistência Social 

CONVOCAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. NEUSA REGINA POLLO DE 

SOUZA para assumir o contrato temporário no cargo de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

referente ao Processo Seletivo 02/2017. Favor comparecer ao departamento de recursos 

humanos. 

Iracemápolis, 25 de Julho de 2018. 

 

Cláudia Cristina Montanha Martins 

  Dir.do Depto. de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 


