
Prefeitura Municipal de Vinhedo
ESTADODESAOPAULO

GABINETEDOPREFEITO

Decreto n.' 1 84, de 29 dejulho de 2020

Aprova o prometo de loteamento de uso comercial
INDEPENDÊNCIA.

'COMERCIAL

JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, no uso das
atribuiçõeslegais, e

Considerando as disposições contidas no Processo Administrativo n.' 62 1 5/201 9;

Considerando as Diretrizes n.' 003/201 9;

Considerando as Diretrizes Sanebavi n.' 009/20 1 9;

Considerando a Licença para Execução de Obras Particulares n.' 142/2020;

Considerando o deferimento do tanto requerido nos autos supracitados e, tendo em
vista que o Prometo atendeu tecnicamente as exigências pertinentes, da legislação federal, estadual e
municipal.

Decreta

Art. l.' Fica aprovado o prometo de parcelamento do solo denominado loteamento
de uso comercial "Comercial Independência", a ser implantado na área localizada na "Área Al-A".
matricula n.' 30.467 06tcial de Registro de Imóveis de Vinhedo - Bairro Santa Claudina. no
Município de Vinhedo, Estado de São Paulo, área destacadado da Fazenda Santa Mana,baixo Santa
Claudina, atual Rua Afonso Garbuio e Rua Julio Pallaro em conformidade com as plantas, memoriais
descritivos e demais elementos constantes do processo administrativo n' 6215/2019 - PMV Estado de
São Paulo, observadas as condições deste ato.

Art. 2.' Constituirão encargos de o loteador executar, no prazo de 24 (Vinte e
Quatro) meses, as seguintes obras e serviços:

l Inâ'a estrutura

1-

2-
3-
4-
5
6-
7-
8-
9-
10.

1 1

12.

Locação Topográfica;
Terraplenagem;
Drenagem
Guias e Sarjetas;
Rede de Esgoto;
Rede de Agua;
Emissário de Esgoto;
Pavimentação Asfáltica;
Iluminação/EletriHlcação;
Arborização;
Sinalização Viária Vertical e
Apresentar cópia da Licença

Horizontal=

de Operação CETESB;

ParógrclÁo z2n/co. A inâ'aestrutura do loteamento deverá ser executada'antesle ser

iniciada a venda dos lotes, na fon-na prevista no artigo 133, $ 3.', da Lei Orgânica (}13W#Eio e
demais legislações municipais, especialmente a Lei Municipal n.' 3.804, de 14 de dezembro (ji$áo 1 7.

/
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Art. 3.' Passarão a integrar o património público municipal, as áreas destinadas

li Jn#sam i:agua agi
sete centímetros quadrados), sendo: ' '

1 - Sistema Viário: com área de 3.307,68 m: (três mil, trezentos e sete metros
quadrados e sessenta e oito centímetros quadrados);

11 -- Áreas Institucionais: com área de 1.756,55 m: (hum mil
e seis metros quadrados e cinquenta e cinco centímetros quadrados);

setecentos e cinquenta

111 -- Área Verde: com área de 4.524,70 m: ( quatro mil, quinhentos e vinte e quatro
metros quadrados e setenta centímetros quadrados). ' '

IV -- Diretriz Viária ( Faixa Non Aediflcandi): com área de 1.868,14 m: (hum mil,
oitocentos e sessenta e oito metros quadrados e quatorze centímetros quadrados);

Art. 4.' Obriga-se o responsável pela urbanização, a outorgar escritura pública de
hipoteca.dos lotes abaixo relacionados, integrante do loteamento, perfazendo área total de 1.568,57 m2
(hum mil, quinhentos e sessenta e oito meros quadrados e cinquenta e sete centímetros quadrados),
avaliados em R$1.000,00 / mz (hum mil reais por metro quadrado), oferecidos como garantia de
execução das obras e serviços discriminados no artigo 2.' deste Decreto e conforme Termo de
Compromisso constante no processo administrativo n.' 62 1 5/2019 -- PMV

quadrados);
a) Lote n' 04 da quadra "A" com área de 250,00m2 (duzentos e cinquenta metros

quadrados);
b) Lote n' 07 da quadra "A" com área de 250,00m2 (duzentos e cinquenta metros

c) Lote n' 01 da quadra "C" com área de 283,91m: (duzentos e oitenta e três
metros quadrados e noventa e um centímetros quadrados);

d). Lote n'02 da quadra "C" com área de 264,86m: (duzentos e sessenta e quatro
metros quadrados e oitenta e seis centímetros quadrados); '

e) Lote n' 03 da quadra "C" com área de 261,83m: (duzentos e sessenta e um
metros quadrados e oitenta e três centímetros quadrados);

í) Lote n' 04 da quadra "C" com área de 257,97m: (duzentos e cinquenta (;\mete C
metros quadrados e noventa e sete centímetros quadrados).

Parágrafo zíníco. O loteador deverá proceder ao registro imobiliário da urbanizaçã(
no prazo de 1 80 (cento e oitenta) dias, contados a partir da publicação deste Decreto.

Art. 5.' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6.' Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos vinte e nove dias do mês de 10 de dois mil
e vinte.
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