
MUNICÍPIO DE PIRACICABA-SP ANO XLIV Nº 10.487

Piracicaba, 17 de fevereiro de 2011

PODER EXECUTIVO

DECRETO N.º 13.888, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2010.
Introduz alterações ao Decreto nº 13.712/10 que “dispõe sobre recebimento em
doação, sem ônus para o Município de Piracicaba, de parte do imóvel de
propriedade de Palermo Agrícola Ltda., situado na Fazenda Santa Rosa, Bairro
Santa Rosa, neste Município, destinada à implantação de equipamentos
comunitários e dá outras providências.”

BARJAS NEGRI, Prefeito do Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições,

D E C R E T A

Art. 1º Os arts. 1º e 3º do Decreto nº 13.712, de 30 de julho de 2010, passam a
vigorar com as seguintes redações:

“Art. 1º Fica autorizado o recebimento em doação, pura e simples, sem ônus para
o Município de Piracicaba, de parte do imóvel abaixo discriminado, de propriedade
de Palermo Agrícola Ltda., localizado na Fazenda Santa Rosa, Bairro Santa Rosa,
neste Município, destinado à implantação de equipamentos comunitários, conforme
planta, memorial descritivo, laudo de avaliação e matrícula, que ficam fazendo
parte integrante do presente Decreto e que assim se descreve:

“MEMORIAL DESCRITIVO

Assunto: Parte do imóvel a ser recebido em doação para implantação de
equipamentos comunitários.

Proprietário: PALERMO AGRÍCOLA LTDA.
Local: Fazenda Santa Rosa. Bairro: Santa Rosa
Matrícula: 81.800 – 1º C.R.I.
Áreas: Doada  24.480,3611 m2

D.U.P. pelos Decretos 13.713/2010 e 13.889/2010-área 1  21.817,8553 m2

D.U.P. pelos Decretos 13.713/2010 e 13.889/2010-área 2  486,0240 m2

D.U.P. pelos Decretos 13.427/2010 e 13.970/2011-área 3  3.896,1900 m2

Remanescente  A   516.415,5879 m2

Remanescente  B       7.622,8717 m2

TOTAL                    574.718,8900 m2

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

DOADA – 24.480,3611 m2

Parte da área de terras destacada, da Fazenda Santa Rosa, situada na cerca
que limita a faixa de domínio da Rodovia SP-147, lado esquerdo do sentido
Piracicaba à Limeira, município, Comarca e 1ª Circunscrição Imobiliária de
Piracicaba, Estado de São Paulo, com a seguinte descrição: Tem seu ponto
P1B Inicial, situado na cerca que limita a faixa de domínio, da Rodovia SP-147,
lado esquerdo do sentido Piracicaba-Limeira, segue com rumo 48°02’54'’SE e
distância de 143,90m, encontrando o ponto D12; confrontando neste trecho
com a faixa de domínio da SP- 147, no ponto D12, deflete à esquerda e segue
com o rumo de 25°55’12" NE e distância de 124,56m, encontrando o ponto
D14; confrontando neste trecho com a área remanescente A da matricula 81.800;
no ponto D14, deflete à esquerda e segue com o rumo de 64°04’48" NW e
distância de 206,93m, encontrando o ponto M7, deflete à direita e segue em
curva por uma distância de 83,17m, encontrando o ponto M6, curva essa definida
pelo ângulo central de 38°18’53" e raio de 124,37m, confront ando do ponto D14
até o ponto M6, com área 1, declarada de utilidade pública pelos Decretos 13.713/
2010 e 13.889/2010; do ponto M6, deflete a esquerda e segue em reta com o
rumo de 01°51’42"SW e distância de 213,463m, encontrando o ponto P1B,
inicial desta descrição, confrontando do ponto M6 até o ponto P1B, com Município
de Piracicaba (matrícula 81.168), encerrando uma área de 24.480,3611m².

ÁREA DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PELOS DECRETOS 13.713/
2010 E 13.889/2010 – ÁREA 1 - 21.817,8553 m2

Parte da área de terras, destacada da Fazenda Santa Rosa, Comarca e 1ª
Circunscrição Imobiliária de Piracicaba, Estado de São Paulo, com a seguinte
descrição: Tem seu ponto D2 Inicial situado na confluência com a matricula
81.801, segue com rumo de 57°50’28" NE e distância de 74,85m, encontrando
o ponto D3; no ponto D3, segue em curva por uma distância de 9,62m,
encontrando o ponto D4, curva essa definida pelo ângulo central 26°15’36" e
raio de 21,00m; no ponto D4 segue em curva por uma distância de 99,83m,
encontrando o ponto D5, curva essa definida pelo ângulo central 169°20’21" e
raio de 30,00m; no ponto D5 segue em curva por uma distância de 8,91m,
encontrando o ponto D6, curva essa definida pelo ângulo central 56°34’35" e
raio de 9,01m; no ponto D6 segue em reta com rumo de 12°31’08"SE  e distância
de 215,43m, encontrando o ponto D7; no ponto D7 segue em curva por uma
distância de 8,63m, encontrando o ponto D8, curva essa definida pelo ângulo
central 54°58’08" e raio de 9,00m; no ponto D8 segue em curva por uma distância
de 28,85m, encontrando o ponto D9, curva essa definida pelo ângulo central
55°21’00" e raio de 29,87m; no ponto D9 segue em curva por uma distância de
8,20m, encontrando o ponto D10, curva essa definida pelo ângulo central
52°13’25" e raio de 9,00m; no ponto D10 segue em ret a com rumo de
64°04’48"SE  e distância de 287,34m, encontrando o ponto D11; deflete a direita
e segue em reta com o rumo de 25°55’12" SW e distância de 30,00m,
encontrando o ponto M8; segue em reta com rumo 64°04’48" NW e distância de
80,00m, encontrando o ponto D14; confrontando do ponto D2 até o ponto D14,
com a área remanescente A da matricula 81.800; segue em reta com o rumo de

64°04’48" NW e distância de 286,93m, encontrando o ponto M7, deflete à direit a
e segue em curva por uma distância de 83,17m, encontrando o ponto M6, curva
essa definida pelo ângulo central de 38°18’53" e raio de 124,37m, confront ando
do ponto D14 até o ponto M6 com a área doada; no ponto M6 segue em reta
com o rumo de 01°51’42" NE e distância de 132,12m, encontrando o ponto
P1C,  confrontando neste seguimento com município de Piracicaba (matrícula
81.168), no ponto P1C, deflete à esquerda e segue com rumo 12°30’26"NW e
distância de 69,41m, encontrando o ponto M5, no ponto M5, segue em curva
por uma distância de 6,93m, encontrando o ponto M4, curva essa definida pelo
ângulo central 44°06’18" e raio de 9,00m; no ponto M4, segue em curva por
uma distância de 6,85m, encontrando o ponto M3, curva essa definida pelo
ângulo central 13°05’13" e raio de 30,00m; no ponto M3, segue em curva por
uma distância de 14,65m, encontrando o ponto M2, curva essa definida pelo
ângulo central 52°34’14" e raio de 15,97m; segue em ret a com o rumo de
55°34’54" SW e distância de 90,61m, encontrando o ponto P1I; confront ando
do ponto P1C até o ponto P1I com a área remanescente B da matricula 81.800;
deflete à direita e segue com rumo de 14°03’17" NE e distância de 48,369m,
encontrando o ponto D2, inicial desta descrição, confrontando neste segmento,
com o imóvel da matrícula nº 81.801, encerrando uma área de 21.817,8553 m².

ÁREA DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PELOS DECRETOS 13.713/
2010 E 13.889/2010 – ÁREA 2 – 486,0240 m2

Parte da área de terras, destacada da Fazenda Santa Rosa, Comarca e 1ª
Circunscrição Imobiliária de Piracicaba, Estado de São Paulo, com a seguinte
descrição: Tem seu ponto P1I  Inicial situado na confluência com a matricula
81.801, no ponto P1I, segue em curva por uma distância de 32,007m,
encontrando o ponto P1J, curva essa definida pelo ângulo central 5°27’28" e
raio de 336,000m; no ponto P1J deflete à esquerda e segue com rumo de
86°26’31" SW e distância de 36,732m, encontrando o ponto P1K, no ponto
P1K, deflete à esquerda e segue com rumo de 7°31’25" SE e distância de
13,151m, encontrando o ponto M1, confrontando desde o ponto P1I até o ponto
M1 com o imóvel da matrícula nº 81.801; no ponto M1, deflete à esquerda e
segue com rumo de 60°52’52" NE e distância de 68,77m, encontrando o ponto
P1I, inicial desta descrição, confrontando neste segmento, com a área
remanescente B da matrícula nº 81.800, encerrando uma área de 486,0240 m².

ÁREA DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PELOS DECRETOS 13.427/
2010 E 13.970/2011 – ÁREA 3 – 3.896,1900 m2

Parte da área de terras destacada, da Fazenda Santa Rosa, Comarca e 1ª
Circunscrição Imobiliária de Piracicaba, Estado de São Paulo, com a seguinte
descrição: Tem seu ponto Y Inicial, situada na divisa da propriedade de Usinas
Brasileiras de Açúcar S/A e ou sucessores com a faixa de domínio da Rodovia
do Açúcar, lado direito do sentido Piracicaba – São Paulo, segue em curva por
uma distância de 101,168m, encontrando o ponto IX, curva essa definida pelo
ângulo central com 01º57’06" e raio de 2.970,000m, do ponto IX, segue em reta
com o rumo  de 3º14’23" NE e distância de 58,260m, encontrando o ponto Y1,
confrontando até aqui com a faixa de domínio  da Rodovia do Açúcar, lado
direito do sentido Piracicaba – São Paulo; no ponto Y1, deflete à esquerda  e
segue com o rumo 73º01’38" NW e distância de 27,160m encontrando o ponto
Y2; deflete à esquerda e segue com o rumo 2º52’47" SW e distância de 154,500m
encontrando o ponto Y3, confrontando até aqui com área remanescente A da
matricula 81.800; no ponto Y3 deflete à esquerda e segue com rumo 59º37’38"
SE e distância de 25,197m, confrontando com a propriedade de Usinas
Brasileiras de Açúcar S/A e ou sucessores, encontrando o ponto Y, inicial desta
descrição encerrando uma área de 3.896,1900 m².

REMANESCENTE A – 516.415,5879 m2

Parte da área de terras, destacada da Fazenda Santa Rosa, situada na cerca
que limita a faixa de domínio da Rodovia SP-147, lado esquerdo do sentido
Piracicaba à Limeira, município, Comarca e 1ª Circunscrição Imobiliária de
Piracicaba, Estado de São Paulo, com a seguinte descrição: Tem seu ponto
D12 inicial, situado na cerca que limita a faixa de domínio, da Rodovia SP-147,
lado esquerdo do sentido Piracicaba-Limeira, segue com rumo 48°02’54'’SE e
distância de 183,07m, encontrando o ponto PC lE; confrontando neste trecho
com a faixa de domínio da SP- 147, no ponto PC 1E, deflete à esquerda e
segue com o rumo de 28°19’28" NE e distância de 1.200,000m, encontrando o
ponto Z; no ponto Z, deflete à direita e segue com o rumo de 59°37’38" SE e
distância de 541,969m, encontrando o ponto Y3, confrontando até aqui com
propriedade de Usinas Brasileiras de Açúcar SIA e ou sucessores; no ponto Y3,
deflete à esquerda e segue em reta com rumo 2º52’47" NE e distância de
154,500m, encontrando o ponto Y2, deflete à direita e segue em reta com rumo
73º01’38" SE e distância de 27,160m, encontrando o ponto Y1, confrontando
até aqui com área 3, declarada de utilidade pública pelos Decretos 13.427/2010
e 13.970/2011, deflete à esquerda e segue em reta com o rumo de 03°14’23"
NE e distância de 25,250m, encontrando o ponto D, confrontando até aqui com
a faixa de domínio da Rodovia do Açúcar, lado direito do sentido Piracicaba –
São Paulo; no ponto D, deflete à esquerda e segue com o rumo de 73°25’10"
NE e distância de 889,080m, encontrando o ponto Al, confrontando até aqui
com município de Piracicaba (matrícula 22.645); no ponto A1, deflete à esquerda
e segue com o rumo de 53°16’42" SW e distância de 88,90m, encontrando o
ponto A2; no ponto A2, deflete à esquerda e segue com o rumo de 31°54’32"
SW e distância de 160,40m, encontrando o ponto A3; no ponto A3, deflete à
direita e segue com o rumo de 48°56’40" SW e distância de 46,05m, encontrando
o ponto A4; no ponto A4, deflete à esquerda e segue com o rumo de 22°23’33"
SW e distância de 39,38m, encontrando o ponto A5; no ponto A5, deflete à
esquerda e segue com o rumo de 2°40’11" SW e distância de 37,85m,
encontrando o ponto A6; no ponto A6, deflete à direita e segue com o rumo de
30°26’50" SW e distância de 11,93m, encontrando o ponto A7; no ponto A7,
deflete à direita e segue com o rumo de 38°27’49" SW e distância de 172,87m,
encontrando o ponto A8; no ponto A8, deflete à direita e segue com o rumo de
74°21’00" SW e distância de 85,12m, encontrando o ponto A9; no ponto A9,

deflete à direita e segue com o rumo de 64°24’52" NW e distância de 26,74m,
encontrando o ponto A10; no ponto A10, deflete à esquerda e segue com o
rumo de 70°54’42" SW e distância de 75,97m, encontrando o ponto A11; no
ponto A11, deflete à direita e segue com o rumo de 79°58’46" NW e distância de
35,21m, encontrando o ponto A12; no ponto A12, deflete à esquerda e segue
com o rumo de 40°55’55" SW e distância de 24,71m, encontrando o ponto A13;
no ponto A13, deflete à esquerda e segue com rumo de 9°54’02" SE e distância
de 38,658m, encontrando o ponto P1H, no ponto P1H, deflete à direita e segue
com rumo de 14°03’17" SW e distância de 12,933m, encontrando o ponto D2;
confrontando desde o ponto A13 até o ponto D2 com o imóvel da matrícula nº
81.801; no ponto D2 deflete a esquerda e segue com rumo de 57°50’28" NE e
distância de 74,85m, encontrando o ponto D3; no ponto D3, segue em curva
por uma distância de 9,62m, encontrando o ponto D4, curva essa definida pelo
ângulo central 26°15’36" e raio de 21,00m; no ponto D4 segue em curva por
uma distância de 99,83m, encontrando o ponto D5, curva essa definida pelo
ângulo central 169°20’21" e raio de 30,00m; no ponto D5 segue em curva por
uma distância de 8,91m, encontrando o ponto D6, curva essa definida pelo
ângulo central  56°34’35" e raio de 9,01m; no ponto D6 segue em ret a com
rumo de 12°31’08"SE  e distância de 215,43m, encontrando o ponto D7; no
ponto D7 segue em curva por uma distância de 8,63m, encontrando o ponto
D8, curva essa definida pelo ângulo central 54°58’08" e raio de 9,00m; no ponto
D8 segue em curva por uma distância de 28,85m, encontrando o ponto D9,
curva essa definida pelo ângulo central 55°21’00" e raio de 29,87m; no ponto
D9 segue em curva por uma distância de 8,20m, encontrando o ponto D10,
curva essa definida pelo ângulo central 52°13’25" e raio de 9,00m; no ponto
D10 segue em reta com rumo de 64°04’48"SE  e distância de 287,34m,
encontrando o ponto D11; deflete a direita e segue em reta com o rumo de
25°55’12" SW e distância de 30,00m, encontrando o ponto M8; deflete a direit a
e segue em reta com o rumo de 64°04’48" NW e distância de 80,00m,
encontrando o ponto D14, confrontando desde o ponto D2 até o ponto D14,
com área 1, declarada de utilidade pública pelos Decretos 13.713/2010 e 13.889/
2010; do ponto D14 deflete à esquerda segue em reta com o rumo de 25°55’12"
SW e distância de 124,56m, encontrando o ponto D12, inicial desta descrição,
confrontando do ponto D14 até o ponto D12, com a área  doada, encerrando
uma área de 516.415,5879 m².

REMANESCENTE  B - 7.622,8717 m2

Parte da área de terras, destacada da Fazenda Santa Rosa, Comarca e 1ª
Circunscrição Imobiliária de Piracicaba, Estado de São Paulo, com a seguinte
descrição: Tem seu ponto P1E, inicial situado na confluência com a matricula
81.168, segue com rumo de 86°26’31" NE e distância de 34,513m, encontrando
o ponto P1D; no ponto P1D, segue em curva por uma distância de 135,851m,
encontrando o ponto P1C, curva essa definida pelo ângulo central 25°36’15" e
raio de 304,000m; confrontando do ponto P1E até o ponto P1C, com município
de Piracicaba (matrícula 81.168), no ponto P1C, deflete à esquerda e segue com
rumo 12°30’26"NW e distância de 69,41m, encontrando o ponto M5, no ponto
M5, segue em curva por uma distância de 6,93m, encontrando o ponto M4, curva
essa definida pelo ângulo central 44°06’18" e raio de 9,00m; no ponto M4, segue
em curva por uma distância de 6,85m, encontrando o ponto M3, curva essa definida
pelo ângulo central 13°05’13" e raio de 30,00m; no ponto M3, segue em curva por
uma distância de 14,65m, encontrando o ponto M2, curva essa definida pelo
ângulo central 52°34’14" e raio de 15,97m; segue em reta com o rumo de 55°34’54"
SW e distância de 90,61m, encontrando o ponto P1I; confrontando do ponto P1C
até o ponto P1I com área 1, declarada de utilidade pública pelos Decretos 13.713/
2010 e 13.889/2010; deflete a direita e segue em reta com o rumo de 60°52’52"
SW e distância de 68,77m, encontrando o ponto M1, confrontando neste segmento
com área 2, declarada de utilidade pública pelos Decretos 13.713/2010 e 13.889/
2010; deflete a esquerda e segue em reta com o rumo de 07°31’25" SE e distância
de 18,926m, encontrando o ponto P1E, inicial desta descrição, confrontando desde
o ponto M1 até o ponto P1E, com o imóvel da matrícula nº 81.801, encerrando
uma área de 7.622,8717 m².”
...

Art. 3º As despesas com a lavratura da escritura e seu registro correrão por
conta da doadora, sendo que para tal fim atribui-se à área de terra objeto do art.
1º, retro, o valor total de R$ 73.441,08 (setenta e três mil, quatrocentos e quarenta
e um reais e oito centavos), constante do laudo de avaliação que fica fazendo
parte integrante deste Decreto.” (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 01 de dezembro de 2010.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

JOÃO CHADDAD
Diretor Presidente do IPPLAP

ARTHUR A. A. RIBEIRO NETO
Secretário Municipal de Obras

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

Continua com anexos __>
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BARJAS NEGRI, Prefeito do Município de Piracicaba, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições,

D E C R E T A

Art. 1º O art. 1º do Decreto nº 13.713, de 30 de julho de 2010, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, para posterior
desapropriação amigável ou judicial, partes do imóvel de propriedade de
Palermo Agrícola Ltda., localizado na Fazenda Santa Rosa, Bairro Santa
Rosa, neste Município, as quais se destinarão à abertura de via pública,
conforme memorial descritivo, planta e matrícula que integram o presente
Decreto e que assim se descreve:

“MEMORIAL DESCRITIVO

Assunto:Partes do imóvel a serem declaradas de utilidade pública para
posterior desapropriação amigável ou judicial para abertura de via pública.

Proprietário: PALERMO AGRÍCOLA LTDA.
Local: Fazenda Santa Rosa. Bairro: Santa Rosa
Matrícula: 81.800 – 1º C.R.I.
Áreas: Desapropriada  1   21.817,8553 m2

Desapropriada 2     486,0240 m2

D.U.P. pelos decretos 13.427/2010 e 13.970/2011   3.896,1900 m2

Doada pelos decretos 13.712/2010 e 13.888/2010   24.480,3611 m2

Remanescente  A   516.415,5879 m2

Remanescente  B      7.622,8717 m2

TOTAL                    574.718,8900 m2

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

ÁREA DESAPROPRIADA 1 - 21.817,8553 m2

Parte da área de terras, destacada da Fazenda Santa Rosa, Comarca e 1ª
Circunscrição Imobiliária de Piracicaba, Estado de São Paulo, com a
seguinte descrição: Tem seu ponto D2 Inicial situado na confluência com a
matricula 81.801, segue com rumo de 57°50’28" NE e distância de 74,85m,
encontrando o ponto D3; no ponto D3, segue em curva por uma distância de
9,62m, encontrando o ponto D4, curva essa definida pelo ângulo central
26°15’36" e raio de 21,00m; no ponto D4 segue em curva por uma distância
de 99,83m, encontrando o ponto D5, curva essa definida pelo ângulo central
169°20’21" e raio de 30,00m; no ponto D5 segue em curva por uma distância
de 8,91m, encontrando o ponto D6, curva essa definida pelo ângulo central
56°34’35" e raio de 9,01m; no ponto D6 segue em ret a com rumo de
12°31’08"SE  e distância de 215,43m, encontrando o ponto D7; no ponto D7
segue em curva por uma distância de 8,63m, encontrando o ponto D8, curva
essa definida pelo ângulo central 54°58’08" e raio de 9,00m; no ponto D8
segue em curva por uma distância de 28,85m, encontrando o ponto D9,
curva essa definida pelo ângulo central 55°21’00" e raio de 29,87m; no ponto
D9 segue em curva por uma distância de 8,20m, encontrando o ponto D10,
curva essa definida pelo ângulo central 52°13’25" e raio de 9,00m; no ponto
D10 segue em reta com rumo de 64°04’48"SE  e distância de 287,34m,
encontrando o ponto D11; deflete a direita e segue em reta com o rumo de
25°55’12" SW e distânc ia de 30,00m, encontrando o ponto M8; segue em
reta com rumo 64°04’48" NW e distância de 80,00m, encontrando o ponto
D14; confrontando do ponto D2 até o ponto D14, com a área remanescente

A da matricula 81.800; segue em reta com o rumo de 64°04’48" NW e
distância de 286,93m, encontrando o ponto M7, deflete à direita e segue
em curva por uma distância de 83,17m, encontrando o ponto M6, curva
essa definida pelo ângulo central de 38°18’53" e raio de 124,37m,
confrontando do ponto D14 até o ponto M6 com a área doada pelos Decretos
13.712 e 13.888/2010; no ponto M6 segue em reta com o rumo de 01°51’42"
NE e distância de 132,12m, encontrando o ponto P1C,  confrontando neste
seguimento com município de Piracicaba (matrícula 81.168), no ponto P1C,
deflete à esquerda e segue com rumo 12°30’26"NW e distância de 69,41m,
encontrando o ponto M5, no ponto M5, segue em curva por uma distância
de 6,93m, encontrando o ponto M4, curva essa definida pelo ângulo cen-
tral 44°06’18" e raio de 9,00m; no ponto M4, segue em curva por uma
distância de 6,85m, encontrando o ponto M3, curva essa definida pelo
ângulo central 13°05’13" e raio de 30,00m; no ponto M3, segue em curva
por uma distância de 14,65m, encontrando o ponto M2, curva essa definida
pelo ângulo central 52°34’14" e raio de 15,97m; segue em ret a com o rumo
de 55°34’54" SW e distância de 90,61m, encontrando o ponto P1I;
confrontando do ponto P1C até o ponto P1I com a área remanescente B
da matricula 81.800; deflete à direita e segue com rumo de 14°03’17" NE e
distância de 48,369m, encontrando o ponto D2, inicial desta descrição,
confrontando neste segmento, com o imóvel da matrícula nº 81.801,
encerrando uma área de 21.817,8553 m².

ÁREA DESAPROPRIADA 2 – 486,0240 m2

Parte da área de terras, destacada da Fazenda Santa Rosa, Comarca e 1ª
Circunscrição Imobiliária de Piracicaba, Estado de São Paulo, com a
seguinte descrição: Tem seu ponto P1I  Inicial situado na confluência com
a matricula 81.801, no ponto P1I, segue em curva por uma distância de
32,007m, encontrando o ponto P1J, curva essa definida pelo ângulo cen-
tral 5°27’28" e raio de 336,000m; no ponto P1J deflete à esquerda e segue
com rumo de 86°26’31" SW e distância de 36,732m, encontrando o ponto
P1K, no ponto P1K, deflete à esquerda e segue com rumo de 7°31’25" SE
e distância de 13,151m, encontrando o ponto M1, confrontando desde o
ponto P1I até o ponto M1 com o imóvel da matrícula nº 81.801; no ponto
M1, deflete à esquerda e segue com rumo de 60°52’52" NE e distância de
68,77m, encontrando o ponto P1I, inicial desta descrição, confrontando
neste segmento, com a área remanescente B da matrícula nº 81.800,
encerrando uma área de 486,0240 m².

ÁREA DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PELOS DECRETOS
13.427/2010 E 13.970/2011 – 3.896,1900 m2

Parte da área de terras destacada, da Fazenda Santa Rosa, Comarca e 1ª
Circunscrição Imobiliária de Piracicaba, Estado de São Paulo, com a
seguinte descrição: Tem seu ponto Y Inicial, situada na divisa da propriedade
de Usinas Brasileiras de Açúcar S/A e ou sucessores com a faixa de domínio
da Rodovia do Açúcar, lado direito do sentido Piracicaba – São Paulo,
segue em curva por uma distância de 101,168m, encontrando o ponto IX,
curva essa definida pelo ângulo central com 01º57’06" e raio de 2.970,000m,
do ponto IX, segue em reta com o rumo  de 3º14’23" NE e distância de
58,260m, encontrando o ponto Y1, confrontando até aqui com a faixa de
domínio  da Rodovia do Açúcar, lado direito do sentido Piracicaba – São
Paulo; no ponto Y1, deflete à esquerda  e segue com o rumo 73º01’38"
NW e distância de 27,160m encontrando o ponto Y2; deflete à esquerda e
segue com o rumo 2º52’47" SW e distância de 154,500m encontrando o
ponto Y3, confrontando até aqui com área remanescente A da matricula
81.800; no ponto Y3 deflete à esquerda e segue com rumo 59º37’38" SE e
distância de 25,197m, confrontando com a propriedade de Usinas
Brasileiras de Açúcar S/A e ou sucessores, encontrando o ponto Y, inicial
desta descrição encerrando uma área de 3.896,1900 m².

DOADA PELOS DECRETOS 13.712/2010 E 13.888/2010 – 24.480,3611 m2

Parte da área de terras destacada, da Fazenda Santa Rosa, situada na
cerca que limita a faixa de domínio da Rodovia SP-147, lado esquerdo do
sentido Piracicaba à Limeira, município, Comarca e 1ª Circunscrição
Imobiliária de Piracicaba, Estado de São Paulo, com a seguinte descrição:
Tem seu ponto P1B Inicial, situado na cerca que limita a faixa de domínio,
da Rodovia SP-147, lado esquerdo do sentido Piracicaba-Limeira, segue
com rumo 48°02’54'’SE e distância de 143,90m, encontrando o ponto D12;
confrontando neste trecho com a faixa de domínio da SP- 147, no ponto
D12, deflete à esquerda e segue com o rumo de 25°55’12" NE e distância
de 124,56m, encontrando o ponto D14; confrontando neste trecho com a
área remanescente A da matricula 81.800; no ponto D14, deflete à esquerda
e segue com o rumo de 64°04’48" NW e distância de 206,93m, encontrando
o ponto M7, deflete à direita e segue em curva por uma distância de 83,17m,
encontrando o ponto M6, curva essa definida pelo ângulo central de
38°18’53" e raio de 124,37m, confront ando do ponto D14 até o ponto M6,
com a área à  ser desapropriada 1; do ponto M6, deflete a esquerda e
segue em reta com o rumo de 01°51’42"SW e distância de 213,463m,
encontrando o ponto P1B, inicial desta descrição, confrontando do ponto
M6 até o ponto P1B, com Município de Piracicaba (matrícula 81.168),
encerrando uma área de 24.480,3611m².

REMANESCENTE A – 516.415,5879 m2

Parte da área de terras, destacada da Fazenda Santa Rosa, situada na
cerca que limita a faixa de domínio da Rodovia SP-147, lado esquerdo do
sentido Piracicaba à Limeira, município, Comarca e 1ª Circunscrição
Imobiliária de Piracicaba, Estado de São Paulo, com a seguinte descrição:
Tem seu ponto D12 inicial, situado na cerca que limita a faixa de domínio,
da Rodovia SP-147, lado esquerdo do sentido Piracicaba-Limeira, segue
com rumo 48°02’54'’SE e distância de 183,07m, encontrando o ponto PC
lE; confrontando neste trecho com a faixa de domínio da SP- 147, no ponto
PC 1E, deflete à esquerda e segue com o rumo de 28°19’28" NE e distância
de 1.200,000m, encontrando o ponto Z; no ponto Z, deflete à direita e segue
com o rumo de 59°37’38" SE e distância de 541,969m, encontrando o
ponto Y3, confrontando até aqui com propriedade de Usinas Brasileiras de
Açúcar SIA e ou sucessores; no ponto Y3, deflete à esquerda e segue em
reta com rumo 2º52’47" NE e distância de 154,500m, encontrando o ponto
Y2, deflete à direita e segue em reta com rumo 73º01’38" SE e distância
de 27,160m, encontrando o ponto Y1, confrontando até aqui com área
declarada de utilidade pública pelos Decretos 13.427/2.010 e 13.970/2.011,
deflete à esquerda e segue em reta com o rumo de 03°14’23" NE e distância
de 25,250m, encontrando o ponto D, confrontando até aqui com a faixa de
domínio da Rodovia do Açúcar, lado direito do sentido Piracicaba – São
Paulo; no ponto D, deflete à esquerda e segue com o rumo de 73°25’10"
NE e distância de 889,080m, encontrando o ponto Al, confrontando até
aqui com município de Piracicaba (matrícula 22.645); no ponto A1, deflete
à esquerda e segue com o rumo de 53°16’42" SW e distância de 88,90m,
encontrando o ponto A2; no ponto A2, deflete à esquerda e segue com o
rumo de 31°54’32" SW e distância de 160,40m, encontrando o ponto A3;
no ponto A3, deflete à direita e segue com o rumo de 48°56’40" SW e
distância de 46,05m, encontrando o ponto A4; no ponto A4, deflete à
esquerda e segue com o rumo de 22°23’33" SW e distância de 39,38m,
encontrando o ponto A5; no ponto A5, deflete à esquerda e segue com o
rumo de 2°40’11" SW e distância de 37,85m, encontrando o ponto A6; no
ponto A6, deflete à direita e segue com o rumo de 30°26’50" SW e distância
de 11,93m, encontrando o ponto A7; no ponto A7, deflete à direita e segue
com o rumo de 38°27’49" SW e distância de 172,87m, encontrando o ponto
A8; no ponto A8, deflete à direita e segue com o rumo de 74°21’00" SW e
distância de 85,12m, encontrando o ponto A9; no ponto A9, deflete à direita

DECRETO N.º 13.889, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2010.
Introduz alteração ao Decreto nº 13.713/10 que “declara de utilidade pública, para posterior desapropriação amigável ou judicial, partes do imóvel de propriedade de Palermo Agrícola Ltda., localizado na Fazenda Santa Rosa, Bairro

Santa Rosa, neste Município, destinadas à abertura de via pública e dá outras providências.”



PIRACICABA, quinta-feira, 17 de fevereiro de 20114

e segue com o rumo de 64°24’52" NW e distância de 26,74m, encontrando
o ponto A10; no ponto A10, deflete à esquerda e segue com o rumo de
70°54’42" SW e distância de 75,97m, encontrando o ponto A11; no ponto
A11, deflete à direita e segue com o rumo de 79°58’46" NW e distância
de 35,21m, encontrando o ponto A12; no ponto A12, deflete à esquerda e
segue com o rumo de 40°55’55" SW e distância de 24,71m, encontrando o
ponto A13; no ponto A13, deflete à esquerda e segue com rumo de 9°54’02"
SE e distância de 38,658m, encontrando o ponto P1H, no ponto P1H, deflete
à direita e segue com rumo de 14°03’17" SW e distância de 12,933m,
encontrando o ponto D2; confrontando desde o ponto A13 até o ponto D2
com o imóvel da matrícula nº 81.801; no ponto D2 deflete a esquerda e
segue com rumo de 57°50’28" NE e distância de 74,85m, encontrando o
ponto D3; no ponto D3, segue em curva por uma distância de 9,62m,
encontrando o ponto D4, curva essa definida pelo ângulo central 26°15’36"
e raio de 21,00m; no ponto D4 segue em curva por uma distância de 99,83m,
encontrando o ponto D5, curva essa definida pelo ângulo central 169°20’21"
e raio de 30,00m; no ponto D5 segue em curva por uma distância de 8,91m,
encontrando o ponto D6, curva essa definida pelo ângulo central  56°34’35"
e raio de 9,01m; no ponto D6 segue em reta com rumo de 12°31’08"SE  e
distância de 215,43m, encontrando o ponto D7; no ponto D7 segue em curva
por uma distância de 8,63m, encontrando o ponto D8, curva essa definida
pelo ângulo central 54°58’08" e raio de 9,00m; no ponto D8 segue em curva
por uma distância de 28,85m, encontrando o ponto D9, curva essa definida
pelo ângulo central 55°21’00" e raio de 29,87m; no ponto D9 segue em
curva por uma distância de 8,20m, encontrando o ponto D10, curva essa
definida pelo ângulo central 52°13’25" e raio de 9,00m; no ponto D10 segue
em reta com rumo de 64°04’48"SE  e distância de 287,34m, encontrando o
ponto D11; deflete a direita e segue em reta com o rumo de 25°55’12" SW e
distância de 30,00m, encontrando o ponto M8; deflete a direita e segue em
reta com o rumo de 64°04’48" NW e distância de 80,00m, encontrando o
ponto D14, confrontando desde o ponto D2 até o ponto D14, com a área à
ser desapropriada 1; do ponto D14 deflete à esquerda segue em reta com o
rumo de 25°55’12" SW e distância de 124,56m, encontrando o ponto D12,
inicial desta descrição, confrontando do ponto D14 até o ponto D12, com a
área  doada pelos Decretos 13.712/2010 e 13.888/2010 , encerrando uma
área de 516.415,5879 m².

REMANESCENTE  B - 7.622,8717 m2

Parte da área de terras, destacada da Fazenda Santa Rosa, Comarca e 1ª
Circunscrição Imobiliária de Piracicaba, Estado de São Paulo, com a
seguinte descrição: Tem seu ponto P1E, inicial situado na confluência com
a matricula 81.168, segue com rumo de 86°26’31" NE e distância de
34,513m, encontrando o ponto P1D; no ponto P1D, segue em curva por

uma distância de 135,851m, encontrando o ponto P1C, curva essa definida
pelo ângulo central 25°36’15" e raio de 304,000m; confront ando do ponto
P1E até o ponto P1C, com município de Piracicaba (matrícula 81.168), no
ponto P1C, deflete à esquerda e segue com rumo 12°30’26"NW e distância
de 69,41m, encontrando o ponto M5, no ponto M5, segue em curva por uma
distância de 6,93m, encontrando o ponto M4, curva essa definida pelo ângulo
central 44°06’18" e raio de 9,00m; no ponto M4, segue em curva por uma
distância de 6,85m, encontrando o ponto M3, curva essa definida pelo ângulo
central 13°05’13" e raio de 30,00m; no ponto M3, segue em curva por uma
distância de 14,65m, encontrando o ponto M2, curva essa definida pelo ângulo
central 52°34’14" e raio de 15,97m; segue em ret a com o rumo de 55°34’54"
SW e distância de 90,61m, encontrando o ponto P1I; confrontando do ponto
P1C até o ponto P1I com a área à ser desapropriada 1; deflete a direita e
segue em reta com o rumo de 60°52’52" SW e distância de 68,77m,
encontrando o ponto M1, confrontando neste segmento com a área à ser
desapropriada 2; deflete a esquerda e segue em reta com o rumo de 07°31’25"
SE e distância de 18,926m, encontrando o ponto P1E, inicial desta descrição,
confrontando desde o ponto M1 até o ponto P1E, com o imóvel da matrícula
nº 81.801, encerrando uma área de 7.622,8717 m².” (NR)

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 01 de dezembro de 2010.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

JOSÉ ADMIR MORAES LEITE
Secretário Municipal de Finanças

PAULO ROBERTO COELHO PRATES
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes

JOÃO CHADDAD
Diretor Presidente do IPPLAP

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa
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DECRETO N.º 13.970, DE 17 DE JANEIRO DE 2011.
Introduz alterações ao Decreto nº 13.427/10 que “declara de utilidade pública, para posterior desapropriação amigável ou judicial, parte do imóvel de

propriedade de Santa Bárbara Agrícola S/A, localizado na Fazenda Santa Rosa, no Bairro Santa Rosa, destinada à implantação de faixa de linha de alta
tensão e dá outras providências.”

BARJAS NEGRI, Prefeito do Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições,

D E C R E T A

Art. 1º Na ementa do Decreto nº 13.427, de 05 de janeiro de 2010, onde se
lê:

“Santa Bárbara Agrícola S/A”

Leia-se:

“Palermo Agrícola Ltda.”

Art. 2º Os arts. 1º e 2º do Decreto nº 13.427, de 05 de janeiro de 2010,
passam a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para posterior desapropriação
amigável ou judicial, parte do imóvel abaixo discriminado, de propriedade de
Palermo Agrícola Ltda., localizado na Fazenda Santa Rosa, no Bairro Santa
Rosa, neste Município, a qual se destinará à implantação de faixa de linha de
alta tensão, conforme memorial descritivo, planta e matrícula que integram o
presente Decreto e que assim se descreve:

“MEMORIAL DESCRITIVO

Assunto: Parte do imóvel a ser declarada de utilidade pública para posterior
desapropriação amigável ou judicial para implantação de faixa de linha de alta
tensão.

Proprietário: PALERMO AGRÍCOLA LTDA.
Local: Fazenda Santa Rosa. Bairro: Santa Rosa
Matrícula: 81.800 – 1º C.R.I.
Áreas: A ser desapropriada 3.896,1900 m2

D.U.P. pelos Decretos 13.713/2010 e 13.889/2010-área 1   21.817,8553 m2

D.U.P. pelos Decretos 13.713/2010 e 13.889/2010-área 2       486,0240 m2

Doada pelos Decretos 13.712/2010 e 13.888/2010             24.480,3611 m2

Remanescente  A      516.415,5879 m2

Remanescente B          7.622,8717 m2

TOTAL                       574.718,8900 m2

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

ÁREA A SER DESAPROPRIADA – 3.896,1900 m2

Parte da área de terras destacada, da Fazenda Santa Rosa, Comarca e 1ª
Circunscrição Imobiliária de Piracicaba, Estado de São Paulo, com a seguinte
descrição: Tem seu ponto Y Inicial, situada na divisa da propriedade de Usinas
Brasileiras de Açúcar S/A e ou sucessores com a faixa de domínio da Rodovia
do Açúcar, lado direito do sentido Piracicaba – São Paulo, segue em curva por
uma distância de 101,168m, encontrando o ponto IX, curva essa definida pelo
ângulo central com 01º57’06" e raio de 2.970,000m, do ponto IX, segue em reta
com o rumo  de 3º14’23" NE e distância de 58,260m, encontrando o ponto Y1,
confrontando até aqui com a faixa de domínio  da Rodovia do Açúcar, lado
direito do sentido Piracicaba – São Paulo; no ponto Y1, deflete à esquerda  e
segue com o rumo 73º01’38" NW e distância de 27,160m encontrando o ponto
Y2; deflete à esquerda e segue com o rumo 2º52’47" SW e distância de 154,500m
encontrando o ponto Y3, confrontando até aqui com área remanescente A da
matricula 81.800; no ponto Y3 deflete à esquerda e segue com rumo 59º37’38"
SE e distância de 25,197m, confrontando com a propriedade de Usinas
Brasileiras de Açúcar S/A e ou sucessores, encontrando o ponto Y, inicial desta
descrição encerrando uma área de 3.896,1900 m².

ÁREA DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PELOS DECRETOS 13.713/
2010 E 13.889/2010 – ÁREA 1 - 21.817,8553 m2

Parte da área de terras, destacada da Fazenda Santa Rosa, Comarca e 1ª
Circunscrição Imobiliária de Piracicaba, Estado de São Paulo, com a seguinte
descrição: Tem seu ponto D2 Inicial situado na confluência com a matricula
81.801, segue com rumo de 57°50’28" NE e distância de 74,85m, encontrando
o ponto D3; no ponto D3, segue em curva por uma distância de 9,62m,
encontrando o ponto D4, curva essa definida pelo ângulo central 26°15’36" e
raio de 21,00m; no ponto D4 segue em curva por uma distância de 99,83m,
encontrando o ponto D5, curva essa definida pelo ângulo central 169°20’21" e
raio de 30,00m; no ponto D5 segue em curva por uma distância de 8,91m,
encontrando o ponto D6, curva essa definida pelo ângulo central 56°34’35" e
raio de 9,01m; no ponto D6 segue em reta com rumo de 12°31’08"SE  e distância
de 215,43m, encontrando o ponto D7; no ponto D7 segue em curva por uma
distância de 8,63m, encontrando o ponto D8, curva essa definida pelo ângulo
central 54°58’08" e raio de 9,00m; no ponto D8 segue em curva por uma distância
de 28,85m, encontrando o ponto D9, curva essa definida pelo ângulo central
55°21’00" e raio de 29,87m; no ponto D9 segue em curva por uma distância de
8,20m, encontrando o ponto D10, curva essa definida pelo ângulo central
52°13’25" e raio de 9,00m; no ponto D10 segue em ret a com rumo de
64°04’48"SE  e distância de 287,34m, encontrando o ponto D11; deflete a direita
e segue em reta com o rumo de 25°55’12" SW e distância de 30,00m,
encontrando o ponto M8; segue em reta com rumo 64°04’48" NW e distância de
80,00m, encontrando o ponto D14; confrontando do ponto D2 até o ponto D14,
com a área remanescente A da matricula 81.800; segue em reta com o rumo de
64°04’48" NW e distância de 286,93m, encontrando o ponto M7, deflete à direit a
e segue em curva por uma distância de 83,17m, encontrando o ponto M6, curva
essa definida pelo ângulo central de 38°18’53" e raio de 124,37m, confront ando
do ponto D14 até o ponto M6 com a área doada pelos Decretos 13.712 e 13.888/
2010; no ponto M6 segue em reta com o rumo de 01°51’42" NE e distância de
132,12m, encontrando o ponto P1C,  confrontando neste seguimento com
município de Piracicaba (matrícula 81.168), no ponto P1C, deflete à esquerda e
segue com rumo 12°30’26"NW e distância de 69,41m, encontrando o ponto
M5, no ponto M5, segue em curva por uma distância de 6,93m, encontrando o
ponto M4, curva essa definida pelo ângulo central 44°06’18" e raio de 9,00m; no
ponto M4, segue em curva por uma distância de 6,85m, encontrando o ponto
M3, curva essa definida pelo ângulo central 13°05’13" e raio de 30,00m; no
ponto M3, segue em curva por uma distância de 14,65m, encontrando o ponto
M2, curva essa definida pelo ângulo central 52°34’14" e raio de 15,97m; segue
em reta com o rumo de 55°34’54" SW e distância de 90,61m, encontrando o
ponto P1I; confrontando do ponto P1C até o ponto P1I com a área remanescente
B da matricula 81.800; deflete à direita e segue com rumo de 14°03’17" NE e
distância de 48,369m, encontrando o ponto D2, inicial desta descrição,
confrontando neste segmento, com o imóvel da matrícula nº 81.801, encerrando
uma área de 21.817,8553 m².

ÁREA DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PELOS DECRETOS 13.713/
2010 E 13.889/2010 – ÁREA 2 – 486,0240 m2

Parte da área de terras, destacada da Fazenda Santa Rosa, Comarca e 1ª
Circunscrição Imobiliária de Piracicaba, Estado de São Paulo, com a seguinte
descrição: Tem seu ponto P1I  Inicial situado na confluência com a matricula
81.801, no ponto P1I, segue em curva por uma distância de 32,007m,
encontrando o ponto P1J, curva essa definida pelo ângulo central 5°27’28" e
raio de 336,000m; no ponto P1J deflete à esquerda e segue com rumo de
86°26’31" SW e distância de 36,732m, encontrando o ponto P1K, no ponto
P1K, deflete à esquerda e segue com rumo de 7°31’25" SE e distância de
13,151m, encontrando o ponto M1, confrontando desde o ponto P1I até o ponto
M1 com o imóvel da matrícula nº 81.801; no ponto M1, deflete à esquerda e
segue com rumo de 60°52’52" NE e distância de 68,77m, encontrando o ponto
P1I, inicial desta descrição, confrontando neste segmento, com a área
remanescente B da matrícula nº 81.800, encerrando uma área de 486,0240 m².
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DOADA PELOS DECRETOS 13.712/2010 E 13.888/2010 – 24.480,3611 m2

Parte da área de terras destacada, da Fazenda Santa Rosa, situada na cerca
que limita a faixa de domínio da Rodovia SP-147, lado esquerdo do sentido
Piracicaba à Limeira, município, Comarca e 1ª Circunscrição Imobiliária de
Piracicaba, Estado de São Paulo, com a seguinte descrição: Tem seu ponto
P1B Inicial, situado na cerca que limita a faixa de domínio, da Rodovia SP-
147, lado esquerdo do sentido Piracicaba-Limeira, segue com rumo
48°02’54'’SE e distância de 143,90m, encontrando o ponto D12; confront ando
neste trecho com a faixa de domínio da SP- 147, no ponto D12, deflete à
esquerda e segue com o rumo de 25°55’12" NE e distância de 124,56m,
encontrando o ponto D14; confrontando neste trecho com a área
remanescente A da matricula 81.800; no ponto D14, deflete à esquerda e
segue com o rumo de 64°04’48" NW e distância de 206,93m, encontrando o
ponto M7, deflete à direita e segue em curva por uma distância de 83,17m,
encontrando o ponto M6, curva essa definida pelo ângulo central de 38°18’53"
e raio de 124,37m, confrontando do ponto D14 até o ponto M6, com área 1,
declarada de utilidade pública pelos Decretos 13.713/2010 e 13.889/2010;
do ponto M6, deflete a esquerda e segue em reta com o rumo de 01°51’42"SW
e distância de 213,463m, encontrando o ponto P1B, inicial desta descrição,
confrontando do ponto M6 até o ponto P1B, com Município de Piracicaba
(matrícula 81.168), encerrando uma área de 24.480,3611m².

REMANECENTE A – 516.415,5879 m2

Parte da área de terras, destacada da Fazenda Santa Rosa, situada na cerca
que limita a faixa de domínio da Rodovia SP-147, lado esquerdo do sentido
Piracicaba à Limeira, município, Comarca e 1ª Circunscrição Imobiliária de
Piracicaba, Estado de São Paulo, com a seguinte descrição: Tem seu ponto
D12 inicial, situado na cerca que limita a faixa de domínio, da Rodovia SP-
147, lado esquerdo do sentido Piracicaba-Limeira, segue com rumo
48°02’54'’SE e distância de 183,07m, encontrando o ponto PC lE;
confrontando neste trecho com a faixa de domínio da SP- 147, no ponto PC
1E, deflete à esquerda e segue com o rumo de 28°19’28" NE e distância de
1.200,000m, encontrando o ponto Z; no ponto Z, deflete à direita e segue
com o rumo de 59°37’38" SE e distância de 541,969m, encontrando o ponto
Y3, confrontando até aqui com propriedade de Usinas Brasileiras de Açúcar
SIA e ou sucessores; no ponto Y3, deflete à esquerda e segue em reta com
rumo 2º52’47" NE e distância de 154,500m, encontrando o ponto Y2, deflete
à direita e segue em reta com rumo 73º01’38" SE e distância de 27,160m,
encontrando o ponto Y1, confrontando até aqui com área a ser desapropriada,
deflete à esquerda e segue em reta com o rumo de 03°14’23" NE e distância
de 25,250m, encontrando o ponto D, confrontando até aqui com a faixa de
domínio da Rodovia do Açúcar, lado direito do sentido Piracicaba – São
Paulo; no ponto D, deflete à esquerda e segue com o rumo de 73°25’10" NE
e distância de 889,080m, encontrando o ponto Al, confrontando até aqui
com município de Piracicaba (matrícula 22.645); no ponto A1, deflete à
esquerda e segue com o rumo de 53°16’42" SW e distância de 88,90m,
encontrando o ponto A2; no ponto A2, deflete à esquerda e segue com o
rumo de 31°54’32" SW e distância de 160,40m, encontrando o ponto A3; no
ponto A3, deflete à direita e segue com o rumo de 48°56’40" SW e distância
de 46,05m, encontrando o ponto A4; no ponto A4, deflete à esquerda e segue

com o rumo de 22°23’33" SW e distância de 39,38m, encontrando o ponto
A5; no ponto A5, deflete à esquerda e segue com o rumo de 2°40’11" SW e
distância de 37,85m, encontrando o ponto A6; no ponto A6, deflete à direita
e segue com o rumo de 30°26’50" SW e distância de 11,93m, encontrando
o ponto A7; no ponto A7, deflete à direita e segue com o rumo de 38°27’49"
SW e distância de 172,87m, encontrando o ponto A8; no ponto A8, deflete à
direita e segue com o rumo de 74°21’00" SW e distância de 85,12m,
encontrando o ponto A9; no ponto A9, deflete à direita e segue com o rumo
de 64°24’52" NW e distância de 26,74m, encontrando o ponto A10; no ponto
A10, deflete à esquerda e segue com o rumo de 70°54’42" SW e distância
de 75,97m, encontrando o ponto A11; no ponto A11, deflete à direita e segue
com o rumo de 79°58’46" NW e distância de 35,21m, encontrando o ponto
A12; no ponto A12, deflete à esquerda e segue com o rumo de 40°55’55"
SW e distância de 24,71m, encontrando o ponto A13; no ponto A13, deflete
à esquerda e segue com rumo de 9°54’02" SE e distância de 38,658m,
encontrando o ponto P1H, no ponto P1H, deflete à direita e segue com rumo
de 14°03’17" SW e distância de 12,933m, encontrando o ponto D2;
confrontando desde o ponto A13 até o ponto D2 com o imóvel da matrícula
nº 81.801; no ponto D2 deflete a esquerda e segue com rumo de 57°50’28"
NE e distância de 74,85m, encontrando o ponto D3; no ponto D3, segue em
curva por uma distância de 9,62m, encontrando o ponto D4, curva essa
definida pelo ângulo central 26°15’36" e raio de 21,00m; no ponto D4 segue
em curva por uma distância de 99,83m, encontrando o ponto D5, curva essa
definida pelo ângulo central 169°20’21" e raio de 30,00m; no ponto D5 segue
em curva por uma distância de 8,91m, encontrando o ponto D6, curva essa
definida pelo ângulo central  56°34’35" e raio de 9,01m; no ponto D6 segue
em reta com rumo de 12°31’08"SE  e distância de 215,43m, encontrando o
ponto D7; no ponto D7 segue em curva por uma distância de 8,63m,
encontrando o ponto D8, curva essa definida pelo ângulo central 54°58’08"
e raio de 9,00m; no ponto D8 segue em curva por uma distância de 28,85m,
encontrando o ponto D9, curva essa definida pelo ângulo central 55°21’00"
e raio de 29,87m; no ponto D9 segue em curva por uma distância de 8,20m,
encontrando o ponto D10, curva essa definida pelo ângulo central 52°13’25"
e raio de 9,00m; no ponto D10 segue em reta com rumo de 64°04’48"SE  e
distância de 287,34m, encontrando o ponto D11; deflete a direita e segue
em reta com o rumo de 25°55’12" SW e distância de 30,00m, encontrando o
ponto M8; deflete a direita e segue em reta com o rumo de 64°04’48" NW e
distância de 80,00m, encontrando o ponto D14, confrontando desde o ponto
D2 até o ponto D14, com área 1, declarada de utilidade pública pelos Decretos
13.713/2010 e 13.889/2010; do ponto D14 deflete à esquerda segue em
reta com o rumo de 25°55’12" SW e distância de 124,56m, encontrando o
ponto D12, inicial desta descrição, confrontando do ponto D14 até o ponto
D12, com a área  doada pelos Decretos 13.712/2010 e 13.888/2010 ,
encerrando uma área de 516.415,5879 m²

REMANESCENTE  B - 7.622,8717 m2

Parte da área de terras, destacada da Fazenda Santa Rosa, Comarca e 1ª
Circunscrição Imobiliária de Piracicaba, Estado de São Paulo, com a seguinte
descrição: Tem seu ponto P1E, inicial situado na confluência com a matricula
81.168, segue com rumo de 86°26’31" NE e distância de 34,513m,

encontrando o ponto P1D; no ponto P1D, segue em curva por uma distância
de 135,851m, encontrando o ponto P1C, curva essa definida pelo ângulo
central 25°36’15" e raio de 304,000m; confront ando do ponto P1E até o
ponto P1C, com município de Piracicaba (matrícula 81.168), no ponto P1C,
deflete à esquerda e segue com rumo 12°30’26"NW e distância de 69,41m,
encontrando o ponto M5, no ponto M5, segue em curva por uma distância
de 6,93m, encontrando o ponto M4, curva essa definida pelo ângulo central
44°06’18" e raio de 9,00m; no ponto M4, segue em curva por uma distância
de 6,85m, encontrando o ponto M3, curva essa definida pelo ângulo central
13°05’13" e raio de 30,00m; no ponto M3, segue em curva por uma distância
de 14,65m, encontrando o ponto M2, curva essa definida pelo ângulo cen-
tral 52°34’14" e raio de 15,97m; segue em ret a com o rumo de 55°34’54"
SW e distância de 90,61m, encontrando o ponto P1I; confrontando do ponto
P1C até o ponto P1I com área 1, declarada de utilidade pública pelos Decretos
13.713/2010 e 13.889/2010; deflete a direita e segue em reta com o rumo de
60°52’52" SW e distância de 68,77m, encontrando o ponto M1, confront ando
neste segmento com área 2, declarada de utilidade pública pelos Decretos
13.713/2010 e 13.889/2010; deflete a esquerda e segue em reta com o rumo
de 07°31’25" SE e distância de 18,926m, encontrando o ponto P1E, inicial
desta descrição, confrontando desde o ponto M1 até o ponto P1E, com o
imóvel da matrícula nº 81.801, encerrando uma área de 7.622,8717 m².”

Art. 2º À área de terra objeto do art. 1º, retro, atribui-se o valor total de R$
11.688,57 (onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete
centavos), constante do laudo de avaliação que fica fazendo parte integrante
deste Decreto.” (NR)

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 17 de janeiro de 2011.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

JOSÉ ADMIR MORAES LEITE
Secretário Municipal de Finanças

JOÃO CHADDAD
Diretor Presidente do IPPLAP

RAFAEL CIRIACO DE CAMARGO
Ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Obras

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa
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BARJAS NEGRI, Prefeito do Município de
Piracicaba, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 256 da Lei
Complementar nº 178, de 11 de janeiro de 2.006 e
no art. 43 do Decreto nº 13.109, de 28 de abril de
2.009

D E C R E T A

Art. 1º Ficam realocados os pontos fixos para o
exercício da atividade de comércio e prestação de
serviços ambulantes, conforme anexos que ficam
fazendo parte integrante deste Decreto, nas
seguintes regiões:

I – Região Central: ficam substituídos os ANEXOS
I, IV, VII e IX, dos Decretos nº 13.146, de 05 de junho
de 2009 e nº 13.197, de 31 de julho de 2009;

II – Região Norte: ficam substituídos os ANEXOS
III, V, VI e VII dos Decretos nº 13.166, de 14 de julho
de 2009 e nº 13.254, de 08 de setembro de 2009;

III – Região Sul: ficam substituídos os ANEXOS
I, II, III E VII do Decreto nº 13.182, de 22 de julho
de 2009, e,

DECRETO Nº 14.000, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2011.
Realoca pontos fixos para o exercício da atividade de comércio e prestação de serviços ambulantes na Regiões Central, Norte, Sul e Leste.

IV – Região Leste: fica substituído o ANEXO IV do
Decreto nº 13.198, de 31 de julho de 2009.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 10 de
fevereiro de 2011.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

JOÃO CHADADD
Diretor Presidente do IPPLAP

ÂNGELA MARIA CASSAVIA JORGE CORRÊA
Secretária Municipal do Trabalho e Renda

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de
Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa
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BARJAS NEGRI, Prefeito do Município de Piracicaba, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO o disposto no inciso XXIV, do art. 5º, da Constituição
Federal, bem como do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941 e
suas alterações,

D E C R E T A

Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, para posterior
desapropriação amigável ou judicial, parte de imóveis de propriedade de
Palermo Agrícola Ltda., localizados no Bairro Santa Rosa,  neste
Município, as quais se destinarão à implantação de faixa de linha de alta
tensão, conforme memoriais descritivos, plantas e matrículas que
integram o presente Decreto e que assim se descreve:

“MEMORIAL DESCRITIVO

Assunto: Parte do imóvel a ser declarada de utilidade pública para posterior
desapropriação amigável ou judicial, para implantação de faixa de linha de
alta tensão.

Proprietário: PALERMO AGRÍCOLA LTDA.
Local: Bairro Santa Rosa.    Bairro: Santa Rosa
Matrícula: 84.101 – 1º C.R.I.
Áreas: A ser desapropriada: 2.417,710 m2 ou 0,2417 ha.

Remanescente: 50.968,087 m2 ou 5,0968 ha.
Total: 53.385,797 m2 ou 5,3385 ha.

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

Área a ser desapropriada - 2.417,710 m2 ou 0,2417 ha.
Parte do imóvel, situado no Bairro Santa Rosa, município e comarca e 1ª
Circunscrição Imobiliária de Piracicaba, que assim se descreve: destacada
do imóvel denominado “Santa Rosa”, situado nesta cidade e comarca,
com as seguintes características e confrontações: O ponto PTP13 está
localizado na intersecção da faixa de domínio da Rodovia do Açúcar do
lado direito do sentido Piracicaba - São Paulo, divisa com a área 2
desmembrada da matrícula 30.370; no ponto PTP13 segue em curva por
uma distância de 71,768 metros encontrando o ponto VII, curva essa
definida pelo ângulo de 01º14’15" e raio de 2.960,00 metros; do ponto
VII, segue em reta com rumo 83º15’49" SE e distância de 10,0 metros
encontrando o ponto VIII, do ponto VIII segue em reta com rumo
aproximado de 7º00’ NE e distância de 80,00 metros encontrando o ponto
Y; do ponto PTP13 ao Y confrontam com a faixa de domínio da Rodovia
do Açúcar do lado direito do sentido Piracicaba - São Paulo; do ponto Y,
deflete à esquerda e segue com rumo aproximado de 57º01’NW e a
distância de 29,15 metros até encontrar o ponto Y3, confrontando até
aqui com remanescente da Fazenda Santa Rosa; deste ponto deflete à
esquerda e segue em reta com rumo de 2º57’ SW e a distância de 161,66
metros confrontando com a área remanescente do expropriando até
encontrar o ponto PTP13A; deste ponto deflete à esquerda e segue em
reta com rumo de 77º38’43" SE e a distância de 4,290 metros encontrando
o ponto PTP13, início da presente descrição, confrontando neste
segmento com a área 2 desmembrada da matrícula 30.370, encerrando
uma área total de cerca de 2.417,710 metros quadrados ou 0,2417 hect-
ares.

Área remanescente – 50.968,087 m2 ou 5,0968 ha.
Imóvel, situado no Bairro Santa Rosa, município e comarca e 1ª
Circunscrição Imobiliária de Piracicaba, que assim se descreve: destacada
do imóvel denominado “Santa Rosa”, situado nesta cidade e comarca,
com as seguintes características e confrontações: Inicia-se no ponto
PTP13A, na divisa da área a ser desapropriada e área 2 desmembrada

da matrícula 30.370; deste ponto segue em reta com rumo de 2º57’ NE e
distância de 161,66 metros confrontando com a área a ser desapropriada
até encontrar o ponto Y3; deflete à esquerda e segue com rumo
aproximado de 57º01 NW e a distância de 267,95 metros até encontrar o
ponto 3; daí deflete aproximadamente 30º00’ SW e segue a distância de
cerca de 175,29 metros até encontrar o ponto PTP14; da referida gleba
se confronta com o remanescente da Fazenda Santa Rosa; deste ponto
deflete à esquerda e segue com o rumo de 77º38’43" SE e a distância de
382,971 metros, encontrando o ponto PTP13A, início da descrição,
confrontando neste segmento com a área 2 desmembrada da matrícula
30.370, encerrando uma área total de cerca de 50.968,087 metros
quadrados ou 5,0968 hectares.”

“MEMORIAL DESCRITIVO

Assunto: Parte do imóvel a ser declarada de utilidade pública para posterior
desapropriação amigável ou judicial, para implantação de faixa de linha de
alta tensão.

Proprietário: PALERMO AGRÍCOLA LTDA.
Local: Bairro Santa Rosa. Bairro: Santa Rosa
Matrícula: 84.102 – 1º C.R.I.
Áreas: A ser desapropriada: 75,110 m2 ou 0,007 ha.
Remanescente: 229.924,893 m2 ou 22,992 ha.
Total: 230.000,003 m2 ou 23,000 ha.

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

Área a ser desapropriada – 75,110 m2 ou 0,007 ha.
Parte do imóvel, situado no Bairro Santa Rosa, município e comarca e 1ª
Circunscrição Imobiliária de Piracicaba, que assim se descreve: destacada
do imóvel denominado “Santa Rosa”, situado nesta cidade e comarca,
com as seguintes características e confrontações: Inicia-se no ponto
PTPA, na divisa da área remanescente do expropriando com a faixa de
domínio da Rodovia do Açúcar do lado direito do sentido Piracicaba -
São Paulo; deste ponto segue em curva por uma distância de 36,470
metros encontrando o ponto PTP13, curva esta definida pelo ângulo de
00º42’21" e raio de 2.960,00 metros, confrontando até aqui com a faixa
de domínio da Rodovia do Açúcar do lado direito do sentido Piracicaba -
São Paulo; do ponto PTP13 deflete à esquerda e segue com rumo
77º38’43" NW e distância de 4,290 metros, encontrando o ponto PTP13A,
confrontando até aqui com a área remanescente da matrícula 30.370; do
ponto PTP13A deflete à esquerda e segue com rumo 2º57’ SW e distância
de 38,13 metros confrontando com a área remanescente do expropriando
até encontrar o ponto PTPA, início da descrição, encerrando uma área
total de cerca de 75,110 metros quadrados ou 0,007 hectares.

Área remanescente – 229.924,893 m2 ou 22,992 ha.
Imóvel, situado no Bairro Santa Rosa, município e comarca e 1ª
Circunscrição Imobiliária de Piracicaba, que assim se descreve: destacada
do imóvel denominado “Santa Rosa”, situado nesta cidade e comarca,
com as seguintes características e confrontações: Inicia-se no ponto
PTP11, na divisa da faixa de domínio da Rodovia do Açúcar do lado direito
do sentido Piracicaba - São Paulo e área 1 desmembrada da matrícula
30.370; deste ponto segue em reta com rumo de 10º53’23 NE e distância
de 158,213 metros, encontrando o ponto IV; no ponto IV deflete à esquerda
e segue com rumo 79º06’37" SW e distância de 10,00 metros encontrando
com o ponto V; no ponto V deflete à direita e segue rumo 10º53’23" NE à
distância de 122,437 metros encontrando o ponto VI; do ponto VI segue
em curva por uma distância de 106,506 metros encontrando o ponto
PTPA, curva essa definida pelo ângulo de 02º03’42" e raio de 2.960,00
metros, confrontando até aqui com a faixa de domínio da Rodovia do
Açúcar do lado direito do sentido Piracicaba - São Paulo; do ponto PTPA
deflete à esquerda e segue em reta com rumo de 2º57’ NE e distância de

38,13 metros confrontando com área a ser desapropriada até encontrar
o ponto PTP13A; do ponto PTP13A deflete à esquerda e segue com o
rumo 77º38’43" NW e distância de 382,971 metros, encontrando o ponto
PTP14, confrontando até aqui com a área remanescente da matrícula
30.370; do ponto PTP14 deflete à esquerda e segue com rumo 30º00’00"
SW e distância de 616,22 metros, encontrando o ponto PTP8, a referida
gleba se confronta com o remanescente da Fazenda Santa Rosa; deste
ponto deflete à esquerda e segue em curva por uma distância de 305,32
metros encontrando o ponto PTP10, curva essa definida pelo ângulo
central 17º28’36" e raio de 1.000,00 metros; deste ponto segue com rumo
85º55’12" NE e distância de 219,42 metros encontrando o ponto PTP11,
início da descrição, confrontando do ponto PTP8 ao ponto PTP11 com a
área 1 desmembrada da matrícula 30.370, encerrando uma área total de
cerca de 229.924,893 metros quadrados ou 22,992 hectares.”

Art. 2º Às áreas de terra, objeto do art. 1º, retro, atribui-se o valor total de
R$ 7.478,46 (sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e
seis centavos), constante dos laudos de avaliação que ficam fazendo
parte integrante deste Decreto.

Art. 3º Havendo concordância quanto ao preço e a forma de
pagamento, far-se-á expropriação por acordo, uma vez satisfeitos os
seguintes requisitos:

I - que o preço não ultrapasse o valor dos laudos da avaliação
administrativa municipal, e

II - que a proprietária ofereça título de domínio com filiação vintenária e
certidão negativa de dívidas fiscais e de quaisquer outros ônus, reais ou
não, que recaiam sobre os imóveis objeto da desapropriação.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por
conta da dotação orçamentária nº 03011 - 03.062.0008.1042 - 449061, da
Procuradoria Geral do Município, para o exercício de 2011 e suas respectivas
para os exercícios seguintes, suplementadas, oportunamente, se necessário.

Art. 5º Fica expressamente revogado o Decreto nº 13.410, de 22 de
dezembro de 2009.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 14 de fevereiro de 2011.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

JOSÉ ADMIR MORAES LEITE
Secretário Municipal de Finanças

ARTHUR A. A. RIBEIRO NETO
Secretário Municipal de Obras

PAULO ROBERTO COELHO PRATES
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes

JOÃO CHADDAD
Diretor Presidente do IPPLAP

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

DECRETO Nº 14.002, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2011.
Declara de utilidade pública, para posterior desapropriação amigável ou judicial, parte de imóveis de propriedade de Palermo Agrícola Ltda., localizados no Bairro Santa Rosa, neste Município,

destinadas à implantação de faixa de linha de alta tensão, revoga o Decreto nº 13.410/09 e dá outras providências.
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BARJAS NEGRI, Prefeito do Município de Piracicaba, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições,

D E C R E T A

Art. 1º O art. 1º do Decreto nº 11.376, de 14 de dezembro de 2005, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para posterior desapropriação
amigável ou judicial, área abaixo discriminada, de propriedade de Euclydes Bossi
e outros, localizada na Rua Professor Vladir Ducatti, Bairro Itaperú, neste Município,
a qual se destinará à implantação de via de acesso no Bairro Itaperú, no Distrito
de Ártemis, conforme memorial descritivo, planta e matrícula que integram o
presente Decreto e que assim se descreve:

“MEMORIAL DESCRITIVO

Assunto: Área a ser declarada de utilidade pública, para posterior
desapropriação amigável  ou judicial, para implantação
de via de acesso no Bairro Itaperú, no Distrito de Ártemis.

Proprietário: Euclydes Bossi e outros.
Local: Rua Professor Vladir Ducati. Bairro: Itaperú

Matricula: 81.182 – 1º C.R.I.
Áreas: À ser desapropriada: 20.082,89 m².

Total da matrícula:  20.082,89 m².

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

Área à ser desapropriada: 20.082,89 m².
Um imóvel, localizado no bairro Itapiru ou Lageadinho, situado neste município e
comarca com frente para a Rua Professor Vladir Ducati, com as seguintes medidas
e confrontações: delimitado por um polígono irregular, cuja demarcação se inicia
pelo ponto “A”, localizado na lateral da rotatória da Rodovia SP – 304 a 15,00
metros em ângulo de noventa graus de seu eixo junto à lateral da Rua Professor
Vladir Ducati entre a estaca 355+5.934 a estaca 360+3.744; segue em curva
pela lateral da referida rua na distância de 122,50 m (cento e vinte e dois metros
e cinqüenta centímetros) até o ponto “B” e confrontando nesta extensão com a
Rua Professor Vladir Ducati; sai da rua segue com rumo magnético de
45º58’00"SW na distância de 196,00m (cento e noventa e seis metros) até o
ponto “C”, daí segue em reta com rumo 36º30’45" NE na extensão de 42,19m
(quarenta e dois metros e dezenove centímetros) até o ponto “4”, confrontando
do ponto “B” ao “C” com terra de propriedade de José Gadotti; do ponto “4”
deflete a direita e segue em curva com raio de 456,90 metros e desenvolvimento
de 100,94m (cem metros e noventa e quatro centímetros) até encontrar o ponto
“3”, deflete à esquerda e segue em curva com raio de 41,63 metros e
desenvolvimento de 68,35m (sessenta e oito metros e trinta e cinco centímetros)
até o ponto “2”; daí deflete à direita em reta com rumo magnético de 44º55’43"
SW na extensão de 5,05 m (cinco metros e cinco centímetros) até o ponto “1”
na lateral da Estrada Municipal, confrontando dos pontos “C” ao “1” com a
matrícula nº 81.179; deflete à direita e segue na extensão de 113,21m (cento e
treze metros e vinte e um centímetros) confrontando com a referida Estrada

Municipal até o ponto “5”; daí deflete à direita com rumo 58º13’58" NE na
extensão de 17,98 m (dezessete metros e noventa e oito centímetros);
deflete à direita e segue na extensão de 2,94 m (dois metros e noventa e
quatro centímetros) no rumo 32º13’58" SE até o ponto “7”; deflete em curva
a esquerda com raio de 28,26 metros e desenvolvimento de 49,25 m
(quarenta e nove metros e vinte e cinco centímetros) até o ponto “8”; segue
em curva com raio de 427,50 metros e desenvolvimento de 87,45m (oitenta
e sete metros e quarenta e cinco centímetros), até o ponto “9”; daí segue
em reta com rumo de 36º39’34" NE até o ponto “10”, distância de 98,27 m
(noventa e oito metros e vinte e sete centímetros); segue à esquerda em
curva com raio de 375,00 metros e desenvolvimento de 136,73m (cento e
trinta e seis metros e setenta e três centímetros) até o ponto “11”; segue em
reta com rumo de 15º46’03" NE até o ponto “12” na distância de 107,50m
(cento e sete metros e cinqüenta centímetros) confrontando dos pontos “5”
ao ponto “12” com a matrícula nº 81.181; deflete à direita e segue em curva
à esquerda na extensão de 75,38m (setenta e cinco metros e trinta e oito
centímetros) contornando a rotatória, faixa de domínio do Departamento
de Estradas de Rodagem (D.E.R) até o ponto inicial “A”, confrontando do
ponto “12” ao ponto “A” com terras do mesmo D.E.R.; localizado da lateral
da rotatória da Rodovia SP-304 a 15,00 metros em ângulo de noventa
graus de seu eixo junto à lateral da Rua Professor Vladir Ducati entre a
estaca 355+5.934 à estaca 360+3.744, encerrando assim o perímetro com
uma área de 20.082,89 metros quadrados.” (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 14 de fevereiro de 2011.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

JOSÉ ADMIR MORAES LEITE
Secretário Municipal de Finanças

JOÃO CHADDAD
Diretor Presidente do IPPLAP

ARTHUR A. A. RIBEIRO NETO
Secretário Municipal de Obras

PAULO ROBERTO COELHO PRATES
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

DECRETO N.º 14.003, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2011.
Introduz alterações ao Decreto nº 11.376/05 que “declara de utilidade pública, para posterior desapropriação amigável ou judicial, área de terra de
propriedade de Euclides Bossi e outros, localizada à Rua Professor Wladir Ducatti, neste Município, destinada a implantação de via de acesso no

Bairro Itaperú, no Distrito de Ártemis.”

Continua com mais anexos __>
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Art. 1º A ementa e o art. 1º da Lei nº 6.790, de 14 de junho de 2.010,
passam a vigorar com as seguintes redações:

“Autoriza o Município de Piracicaba a outorgar concessão de uso à
ASSOCIAÇÃO DOS PROMISSÁRIOS DONATÁRIOS DO DISTRITO IN-
DUSTRIAL UNINORTE DE PIRACICABA – ADINORTE, de imóvel
localizado na Avenida 02 - Quadra Q, do Loteamento Uninorte, no Bairro
Capim Fino, neste Município e dá outras providências.

....

Art. 1º Fica o Município de Piracicaba autorizado a outorgar concessão
de uso à ASSOCIAÇÃO DOS PROMISSÁRIOS DONATÁRIOS DO
DISTRITO INDUSTRIAL UNINORTE DE PIRACICABA – ADINORTE,
inscrita no CNPJ sob nº 04.898.463/0001-73, do imóvel constante da
matrícula nº 86.502 do 1º Registro de Imóveis de Piracicaba, localizado
na Avenida 02 da Quadra Q do Loteamento Uninorte, no Setor 38, Quadra
204, Lote 1700, no Bairro Capim Fino neste Município, conforme planta,
memorial descritivo e matrícula que ficam fazendo parte integrante desta
Lei e que assim se descreve:

“MEMORIAL DESCRITIVO

Assunto: Imóvel da Quadra Q, do Loteamento Uninorte a ser objeto
de concessão de uso à Associação dos Promissários
Donatários do Distrito Industrial Uninorte – ADINORTE.

Proprietário: Município de Piracicaba.
Local: Avenida 02

(setor 38, quadra 0204, lote 1700 e CPD nº 1456962)
Bairro: Capim Fino – Loteamento Uninorte.
Matrícula: 86.502 – 1º C.R.I.
Área: Objeto de concessão de uso: 4.185,88 m².

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

Área a ser objeto de concessão de uso – 4.185,88 m².

Lote 01 da Quadra Q do Loteamento Industrial Uninorte, entre as Ruas
12 e 13, na quadra completada pela Avenida 02 lado par e Avenida 02
lado ímpar e pela Rua 17, no Bairro Capim Fino, município de Piracicaba/
SP., que assim se descreve: mede 56,55m em curva à direita, com ângulo
central de 180º0’0" e raio de 18,00 metros confrontando com Avenida 02
lado ímpar, com a Rua 12 e com a Rua 17; segue 88,00 metros
confrontando com a Rua 17; segue 56,55 metros em curva à direita, ângulo
central de 180º0’0" e raio de 18,00 metros confrontando com a Rua 17,
com a Rua 13 e com a Avenida 02 lado par; segue 88,00 metros
confrontando o verde de Acompanhamento Viário; fechando assim o
perímetro e perfazendo a área de 4.185,88 metros.”

Parágrafo único. A concessão de uso de que trata o presente artigo
será feita por meio de contrato respectivo, para que a ASSOCIAÇÃO

DOS PROMISSÁRIOS DONATÁRIOS DO DISTRITO INDUSTRIAL
UNINORTE DE PIRACICABA – ADINORTE promova a construção de
sede própria da entidade e utilize o imóvel de que trata esta Lei
exclusivamente para o desempenho de suas atividades.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

EXPOSIÇÃO JUSTIFICATIVA

Egrégia Câmara,

Encaminhamos à apreciação dos Nobres Vereadores projeto de lei
que “introduz alterações à Lei nº 6.790/10 que “autoriza o Município de
Piracicaba a outorgar concessão de uso à ASSOCIAÇÃO DOS
PROMISSÁRIOS DONATÁRIOS DO DISTRITO INDUSTRIAL
UNINORTE DE PIRACICABA – ADINORTE, de imóvel pertencente à
classe de bens patrimoniais, localizado na Avenida 01 - Quadra Q, do
Loteamento Uninorte, no Bairro Capim Fino, neste Município e dá outras
providências”.

Preliminarmente, importante ressaltar que a alteração ora proposta é
feita em razão do registro do Loteamento Uninorte ter alterado as
descrições da área objeto da concessão de uso de que trata a Lei nº
6.790/10, além de ter sido aberta matricula específica para o referido
lote, o que demandou a realização de alterações tanto no memorial
descritivo, quanto na matrícula e laudo de avaliação da área, sendo que
todos seguem anexos para análise dos Nobres Edis.

Além disso, importante ressaltar que a ASSOCIAÇÃO DOS
PROMISSÁRIOS DONATÁRIOS DO DISTRITO INDUSTRIAL UNINORTE
DE PIRACICABA – ADINORTE possui personalidade jurídica de direito
privado, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira,
sem fins lucrativos, tendo por finalidades institucionais, dentre outras, a
colaboração no desenvolvimento industrial do Loteamento Uninorte,
colaborando com o desenvolvimento de ações públicas no Bairro Capim
Fino e no desenvolvimento industrial e tecnológico de toda a cidade de
Piracicaba.

Ademais, importante ressaltar que a Lei nº 5.049, de 23 de outubro
de 2001, possibilitou a celebração de convênio entre o Poder Público e a
ADINORTE que tem resultado em grata parceria no sentido de que tal
cooperação possibilitou a realização de obras de infraestrutura no
Loteamento Uninorte, além disso, a referida entidade pretende dar todo
o apoio operacional e técnico às empresas instaladas no referido
empreendimento industrial e, também, aquelas que se localizem em seu
entorno, como forma de contribuir para a expansão industrial daquela
localidade.

Nesse sentido, cabe ressaltar, que há interesse público na presente
concessão, vez que o auxílio prestado pela ADINORTE possibilitará que
novas empresas se instalem no Loteamento Uninorte, gerando, assim,
emprego e renda para toda a comunidade piracicabana que será
diretamente beneficiada com o progresso e a expansão do
desenvolvimento industrial daquela região.

Portanto, diante da necessidade de que a ASSOCIAÇÃO DOS
PROMISSÁRIOS DONATÁRIOS DO DISTRITO INDUSTRIAL UNINORTE
DE PIRACICABA – ADINORTE continue apoiando o desenvolvimento
industrial no Loteamento Uninorte, o que beneficiará toda a cidade de
Piracicaba é que solicitamos dessa Egrégia Casa de Leis a aprovação
da presente propositura, por UNANIMIDADE!

Piracicaba, 09 de fevereiro de 2.011.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI
Introduz alterações à Lei nº 6.790/10 que “autoriza o Município de Piracicaba a outorgar concessão de uso à ASSOCIAÇÃO DOS PROMISSÁRIOS DONATÁRIOS DO DISTRITO INDUSTRIAL UNINORTE DE PIRACICABA –

ADINORTE, de imóvel pertencente à classe de bens patrimoniais, localizado na Avenida 01 - Quadra Q, do Loteamento Uninorte, no Bairro Capim Fino, neste Município e dá outras providências”.
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AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que se acham abertas as Licitações relacionadas abaixo:

Modalidade: Carta Convite 05/2011 (PASTA).
Objeto: Manutenção, melhoria e construção de centros de lazer, Eldorado –
Rua Fidelis Stolf; Res. Javary III – Rua Jatobá; Jd. Maria – Rua Rosa Donioti
Zílio e Gran Park Residencial – Rua Davi Giusti, com fornecimento de materiais,
mão-de-obra e equipamentos. Entrega das Propostas: 25/02/2011 às 11 horas.
Abertura das Propostas: 25/02/2011 às 14 horas. Valor da Pasta R$ 30,00.

Modalidade: Carta Convite 06/2011 (PASTA).
Objeto: Construção de pergolado de madeira, manutenção e melhorias em
parques de lazer, Estação da Paulista – Av. Dr. Paulo de Morais; Pq. Re-
gional de Santa Terezinha – Av. Adelmo Cavagioni; Ciclovia – Nova
Piracicaba/Pç Educardo Gerólomo João – Vila Rezende e Vila Sônia, com
fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos. Entrega das
Propostas: 25/02/2011 às 11 horas. Abertura das Propostas: 25/02/2011 às
14 horas. Valor da Pasta R$ 30,00.

Os Editais completos encontram-se a disposição na Divisão de Compras,
sito a Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233, 1º andar, no horário das 08:30h.
às 16:30h. Fone (19) 3403-1020. Fax (0xx19) 3403-1024. Piracicaba, 16 de
fevereiro de 2011.

Maria Angelina Chiquito Alanis
Departamento de Material e Patrimônio

Diretora

COMUNICADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2011
Aquisição de toner.

A Pregoeira comunica que após análise das propostas apresentadas ao
referido Pregão, tendo como participantes as empresas FABIANO
ALEXANDRE GASTARDELO – ME., RODRIGO TONELOTTO – EPP e
BBCOMP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP,
DELIBEROU por CLASSIFICÁ-LAS .

Após disput a, negociação e análise da document ação apresent ada,
DELIBEROU por HABILITAR todas as empresas  e APROVAR os itens 01
e 02 para a empresa  FABIANO ALEXANDRE GASTARDELO – ME. e o
item 03 p ara a empresa RODRIGO TONELOTTO – EPP.

Publique-se e encaminhe-se à Autoridade Superior para homologação.

Piracicaba, 16 de fevereiro de 2011.

Maíra Martins de Oliveira Pessini
Pregoeira

COMUNICADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 166/10
Prestação de controle, operação e fiscalização de portaria e recepção de
Unidade de Saúde de Pronto Atendimento

O Pregoeiro, comunica que as empresas FRAC LIMPEZA  ASSEIO E
CONSERVAÇÃO PREDIAL  LTDA, RKM EMPREENDIMENTOS LTDA,
EMPRESA PAULISTA DE SANEAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA e
MACHADO E FERREIRA  SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO L TDA,
interpuseram recursos quanto ao julgamento no referido certame licitatório.

Diante do exposto, fica aberto o prazo de 03 (três)  dias úteis, para eventuais
IMPUGNAÇÕES aos recursos apresentados, conforme determina a Lei
Federal nº. 10.520/02.

Em, 16 de fevereiro de 2011.

Maira Martins de Oliveira Pessini
 Chefe da Divisão de Compras

NOTIFICAÇÃO

 A Secretaria Municipal de Administração, comunica que, tendo em vista a
convocação  do candidato(a),  abaixo relacionado aprovado(a) em Concurso
Público, abaixo relacionado(s), a comparecer(em) no dia 7 de fevereiro de
2011 às 14:00 horas  e as 14:30 horas, respectivamente, após várias tentativas
sem sucesso de localização no endereço por ele(a) informado na ficha de
inscrição, bem como o fato do(a) mesmo(a), inviabilizado pela não atualização
do endereço, fica caracterizado(a) DESISTENTE da referida vaga.

Edital nº 05/2006 Cargo/emprego:  Analista Programador
22º Lauro Gustavo Garcia Bordignon

Edital nº 01/2008 Cargo/emprego:  Professor de Educação Fisica
33º Thaisa Tonini Peroni
Piracicaba, 07 de fevereiro de 2011.

Newton Yasuo Furucho
Secretario Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO
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NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piracicaba para dar prosseguimento ao Concurso
Público e preenchimento de vagas do Edital nº 05/2006, no emprego de
Analista Programador, em Regime CLT, notifica que fica(m) caracterizada(s)
a(s) desistência(s) do(s) convocado(s) abaixo relacionado(s), por iniciativa
própria:
Classificação Nome
21º João Ricardo Borsato Elias

Piracicaba, 7 de fevereiro de 2011.

Newton Yasuo Furucho
Secretario Municipal de Administração

NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piracicaba para dar prosseguimento ao Concurso
Público e preenchimento de vagas do Edital nº 01/2008, no cargo de Profes-
sor de Educação Física, em regime Estatutario, notifica que fica(m)
caracterizada(s) a(s) desistência(s), pelo não comparecimento no dia e
horários estipulados e por não ter manifestado interesse até a presente data
conforme segue::
Classificação Nome
34º Antonio Fernando Rufine
35º Sueli Maria Ribeiro

Piracicaba, 07 de fevereiro de 2011.

Newton Yasuo Furucho
Secretario Municipal de Administração

NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piracicaba NOTIFICA que, para o Concurso Público
do Edital nº 05/2006, no emprego de Analista Programador, em regime CLT,
notifica que fica(m) caracterizada(s) a(s) desistência(s) por não ter
manifestado interesse até a presente data conforme segue:
Classificação Nome
19º Claudio Antonio da Silva
Piracicaba,  07 de fevereiro de 2011.

Newton Yasuo Furucho
Secretario Municipal de Administração

Publicado para regularização da publicidade da convocação dos
candidatos abaixo, razão de extravio do extrato:

 CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piracicaba leva ao conhecimento dos
interessados, fica(m) convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo
relacionados(as) classificados(as) no Concurso Público para o emprego de
Agente Comunitario de Saúde –em regime CLT- (edital nº 04/2008), para
comparecerem no Departamento de Recursos Humanos, sito a rua Antonio
Correa Barbosa, 2233, centro cívico, 7º andar no dia 18 de março de 2010,
as 09:00 horas, munido(a) de documentos da relação anexa:

Documento Original:
a) Antecedente Criminal/Cópia do Protocolo – Despachante- Delegacia de
Polícia;
b) Carteira de Trabalho;
Xerox:
c) R.G.- Documento de Identidade;
d) CPF – Cadastro de Pessoa Física;
e) Carteira de Trabalho (foto e qualificação civil);
f) Título de Eleitor;
g) Comprovante da última eleição;
h) Certidão de Nascimento ou Casamento;
i) Ensino Fundamental Completo;
j) Cartão do Pis/Pasep;
k) 3 (três) fotos 3x4 recentes;
l) Carteira de habilitação;
Agente Comunitário de Saúde – Campestre:
Classificação Nome:
8º Sandra Regina Aparecida Bento Viana –2ºRN
O não comparecimento no dia e horário estipulados será considerado como
desistência do(a) convocado(a), zerando assim a lista de classificados  para
este bairro.

Piracicaba, 08 de março de 2010.

Newton Yasuo Furucho
Secretario Municipal de Administração

 NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piracicaba para dar prosseguimento ao Concurso
Público e preenchimento de vagas do Edital nº 01/2010, no emprego de
Professor de Ensino Fundamental, em regime CLT, notifica que fica(m)
caracterizada(s) a(s) desistência(s), por iniciativa própria de:

Classificação Nome:
37º RN Andreia Cristina Santos

Piracicaba,  14 de fevereiro de 2011.

Newton Yasuo Furucho
Secretario Municipal de Administração

NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piracicaba para dar prosseguimento ao Concurso
Público e preenchimento de vagas do Edital nº 01/2008, no emprego de
Técnico de Segurança do Trabalho, em regime CLT, notifica que fica(m)
caracterizada(s) a(s) desistência(s), por iniciativa própria de:

Classificação Nome:
18º Carmelina Aparecida Aragon-3ºRN

Piracicaba,  14 de fevereiro de 2011.

Newton Yasuo Furucho
Secretario Municipal de Administração

NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piracicaba para dar prosseguimento ao Concurso
Público e preenchimento de vagas do Edital nº 04/2010, no emprego de
Médico Plantonista Pediatra, em Regime CLT, notifica que fica(m)
caracterizada(s) a(s) desistência(s) do(s) convocado(s) abaixo relacionado(s),
por iniciativa própria:

Classificação Nome
1º Estela Maria Monteiro Terra
2º Tais da Costa São Pedro

Piracicaba, 14 de fevereiro de 2011.

Newton Yasuo Furucho
Secretario Municipal de Administração

Aditamento ao Contrato - Contratada: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA
CONCIVI LTDA. (SEMOB/EDUCAÇÃO)
DO CONTRATO ORIGINAL
Proc. Admin.: nº 61.068/2010.
Licitação: Tomada de Preços nº 37/2010.
Objeto: Execução de obras para construção de Escola Municipal de Ensino
Fundamental no Bairro Vila Cristina, com fornecimento de materiais, mão-de-
obra e equipamentos.
Valor: R$ 891.758,17 (oitocentos e noventa e um mil, setecentos e cinquenta
e oito reais e dezessete centavos).
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.
Data: 23/07/2010.

DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 90 (noventa) dias.
Data: 01/02/2011.

Aditamento ao Contrato - Contratada: INÊS NILZA PAINELLI. (SEMAC)
DO CONTRATO ORIGINAL
Proc. Admin.: nº 114.840/2008.
Licitação: Pregão Presencial nº 219/2008.
Objeto: prestação de serviços artísticos para a realização do Projeto Choros e
Serestas.
Valor: R$ 87.048,00 (oitenta e sete mil, quarenta e oito reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 29/01/2009.

DO ADITIVO – VALOR
Valor: R$ 5.034,76 (cinco mil, trinta e quatro reais e setenta e seis centavos).
Data: 08/02/2011.

Contratada: ARMAZÉM 972 – IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 118.419/2010.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 143/2010.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atender ao Núcleo
de Apoio Social Novos Caminhos.
Valor: R$ 1.797,60 (um mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta
centavos).
Prazo: 31/12/2011.
Data: 01/02/2011.

Contratada: ALTERNATIVA LICITA LTDA - ME. (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 118.419/2010.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 143/2010.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atender ao Núcleo
de Apoio Social Novos Caminhos.
Valor: R$ 337,92 (trezentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos).
Prazo: 31/12/2011.
Data: 01/02/2011.

Contratada: F. G. JÚNIOR & CIA LTDA. (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 118.419/2010.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 143/2010.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atender ao Núcleo
de Apoio Social Novos Caminhos.
Valor: R$ 38.398,92 (trinta e oito mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa
e dois centavos).
Prazo: 31/12/2011.
Data: 01/02/2011.

Convênio nº 141/2011 que entre si celebram o Município de Piracicaba e a
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL ABZALÃO. (SELAM)
Proc. Amin. nº 2.680/2011.
Base Legal: Lei Municipal nº 4.372/97.
Objeto: apoio no desenvolvimento de modalidade esportiva de voleibol in-
door, praia, dama e xadrez.
Valor: R$ 121.500,00 (cento e vinte e um mil e quinhentos reais).
Prazo: 01/01/2011 a 31/12/2011.
Data: 10/02/2011.

HOMOLOGAÇÃO – Barjas Negri, Prefeito do Município de Piracicaba, no uso
de suas atribuições, homologa a conclusão da Comissão Permanente
Processante e de Sindicância no seguinte Processo:

Processo n.º.: 132.624/2010.

Assunto: Sindicância visando apurar irregularidades e responsabilidades  por
furto de R$ 150,00 da bolsa de funcionária que presta seus serviços como
copeira do 9º andar do Centro Cívico.

Conclusão: A  Comissão, CONCLUI, por unanimidade, pelo ARQUIVAMENTO
do presente processo de Sindicância, já que não restou configurada a
participação de servidor público municipal no ocorrido, bem como não há
possibilidades de se apurar a autoria do furto em questão.

MARCELO MAGRO MAROUN
Presidente da C.P.P.S.

__________

HOMOLOGAÇÃO – Barjas Negri, Prefeito do Município de Piracicaba, no uso
de suas atribuições, homologa a conclusão da Comissão Permanente
Processante e de Sindicância no seguinte Processo:

Processo n.º.: 35.803/2010.

Assunto: Sindicância visando apurar possíveis irregularidades praticadas por
servidor lotado na Secretaria de Defesa do Meio Ambiente.

Conclusão: A  Comissão, CONCLUI, por unanimidade, pela ABERTURA DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR contra o servidor público mu-
nicipal, Sr. ADILSON GOMES DA CRUZ, por infringência aos artigos 195, caput
e inciso III, 196, caput e inciso V e 209, inciso VII, todos da Lei 1972/72 – Estatuto
dos Funcionários Públicos Municipais, com penalidade prevista nos artigos 201,
inciso V, da Lei 1972/72, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

MARCELO MAGRO MAROUN
Presidente da C.P.P.S.

__________

HOMOLOGAÇÃO – Barjas Negri, Prefeito do Município de Piracicaba, no uso
de suas atribuições, homologa a conclusão da Comissão Permanente
Processante e de Sindicância no seguinte Processo:

Processo n.º.: 98.249/2010.

Assunto: Sindicância visando apurar irregularidades e responsabilidades em
acidente de trânsito ocorrido com o veículo oficial prefixo 554, placas DKI 0954,
conforme Boletim de Ocorrência nº 116/2010 – Polícia Militar.

Conclusão: A  Comissão, CONCLUI, por unanimidade, pelo ARQUIVAMENTO
do processo, pois não se denota conduta culposa ao servidor público municipal,
Sr. JOÃO CARLOS PAFFARO, já que o motorista do veículo particular assumiu
a responsabilidade pelo sinistro, eximindo, desta forma, o servidor de qualquer
espécie de culpa, bem como não houve prejuízo ao erário municipal.

MARCELO MAGRO MAROUN
Presidente da C.P.P.S.

__________

HOMOLOGAÇÃO – Barjas Negri, Prefeito do Município de Piracicaba, no uso
de suas atribuições, homologa a conclusão da Comissão Permanente
Processante e de Sindicância no seguinte Processo:

Processo n.º.: 19.058/2010.

Assunto: Sindicância visando apurar possíveis irregularidades praticadas por
Guardas Civis em relação à ataque de cão pertencente a corporação.

Conclusão: A  Comissão, CONCLUI, por unanimidade, pelo ARQUIVAMENTO
do presente procedimento, tendo em vista que não há indícios de que o guarda
civil que conduzia o cão na inspeção à procura de entorpecentes tenha mesmo
incitado o referido animal a morder o menor.

MARCELO MAGRO MAROUN
Presidente da C.P.P.S.

__________

HOMOLOGAÇÃO – Barjas Negri, Prefeito do Município de Piracicaba, no uso
de suas atribuições, homologa a conclusão da Comissão Permanente
Processante e de Sindicância no seguinte Processo:

Processo n.º.: 41.751/10.

Assunto: Sindicância visando apurar irregularidades e responsabilidades em
relação à dano ocorrido na E.M. Profa. Olívia Caprânico, conforme Boletim de
Ocorrência nº 454/2010 – 4º D.P.

Conclusão: A  Comissão, CONCLUI, por unanimidade, pelo ARQUIVAMENTO
do presente procedimento, tendo em vista que não há indícios da autoria da
invasão à Escola Municipal “Profa. Olívia Caprânico”, não tendo os servidores
públicos municipais contribuído de qualquer forma com a ocorrência dos fatos
apurados no presente procedimento.

MARCELO MAGRO MAROUN
Presidente da C.P.P.S.

PROCURADORIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE
PROCESSANTE E DE

SINDICÂNCIA
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SETOR DE PROTOCOLO, ARQUIVO E DIVULGAÇÃO
Expediente do dia 15 Fevereiro 2.011

Protocolados e Encaminhados

Protocolos Interessados
000701/2011 SSRETRO LOCAÇÃO, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃOLTDA.
000702/2011 STEFANINI MOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
000703/2011 AUTO GT LTDA
000704/2011 STEFANINI MOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
000705/2011 NIVALDO FRANCISCO DA SILVA
000706/2011 COMGAS
000707/2011 COMGAS
000708/2011 COMGAS
000709/2011 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
000710/2011 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
000711/2011 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
000712/2011 JAYRO GODOY DE MENEZES JUNIOR
000713/2011 BANCO CRUZEIRO DO SUL - SUPERCRED
000714/2011 TERRADAN TERRAPLENAGEM DE ARTUR NOGUEIERA LTDA.
000715/2011 BBCOMP COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
000716/2011 AMARALINA  CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
000717/2011 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
000718/2011 FÊNIX FORROS E DIVISÓRIAS LTDA
000719/2011 2 ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PIRACICABA
000720/2011 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
000721/2011 LUIZ AP GONCALVES
000722/2011 JOÃO CARLOS BOVICE
000723/2011 BRUNO LOPEZ DE ARAUJO
000724/2011 VEREADOR LAERCIO TREVISAN JUNIOR
000725/2011 VILAMA DE JESUS CASALE
000726/2011 NELSON DOS REIS
000727/2011 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
000728/2011 MOLAS PIRACICABA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
000729/2011 INTELISENSE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA.
000730/2011 COMGAS
000731/2011 COMGAS
000732/2011 COMGAS
000733/2011 COMGAS
000734/2011 COMGAS
000735/2011 COMGAS
000736/2011 2ª VARA CÍVEL
Despachos

Protocolos Processo Interessado
000346/2011 000264/2011 SECRETARIA MUNICIPAL  DE: “Deferido”.EDUCAÇÃO
000427/2011 000316/2011 ASSOCIAÇÃO ATLETICA EDUCANDO: “Deferido”.

PELO ESPORTE
000510/2011 000139/2011 MARIA ELIANA PUPIN CHINELATO: “Concluído”.
000646/2011 000435/2011 RAQUEL SPIGOLON BETTIO: “Concluído”.
000664/2011 000447/2011 ROSEMBERG GUTENBERG DO: “Concluído”.

SACRAMENTO
000675/2011 000031/2011 2 ª VARA CÍVEL: “Concluído”.
000676/2011 000031/2011 1 ª VARA CÍVEL: “Concluído”.
001667/2010 002207/2007 LOTEAMENTO ALPHAVILLE: “Concluído”.

PIRACICABA
001668/2010 002207/2007 LOTEAMENTO ALPHAVILLE: “Concluído”.

PIRACICABA
001669/2010 002207/2007 LOTEAMENTO ALPHAVILLE: “Concluído”.

PIRACICABA
002532/2009 002207/2007 ALPHAVILLE URBANISMO S.A.: “Deferido”.
002586/2010 002207/2007 ALPHAVILLE PIRACICABA: “Deferido”.
002594/2010 002207/2007 LOTEAMENTO ALPHAVILLE: “Concluído”.
002595/2010 002207/2007 LOTEAMENTO ALPHAVILLE: “Concluído”.
002953/2010 002207/2007 PIRACICABA EMPREENDIMENTOS: “Concluído”.
I MOBILIÁRIOS LTDA
002954/2010 002207/2007 PIRACICABA EMPREENDIMENTOS: “Deferido”.
I MOBILIÁRIOS LTDA
002965/2010 002207/2007 COMINPA COMÉRCIO, MINERAÇÃO E: “Concluído”.

PAVIMENTAÇÃO LTDA
002994/2010 002207/2007 PIRACICABA EMPREENDIMENTOS: “Concluído”.

IMOBILIÁRIOS LTDA
003380/2009 002207/2007 ALPHAVILLE URBANISMO S.A.: “Concluído”.
003653/2010 002378/2010 VER. JOSÉ PEDRO LEITE DA SILVA: “Concluído”.
004449/2010 001876/2010 SIDNEI JOSÉ RODRIGUES DA SILVA: “Deferido”.
004465/2009 002207/2007 LOTEAMENTO ALPHAVILLE: “Concluído”.
004581/2009 002207/2007 LOTEAMENTO ALPHAVILLE: “Concluído”.
004613/2009 002207/2007 COMINPA COMÉRCIO, MINERAÇÃO E: “Concluído”.

PAVIMENTAÇÃO LTDA
005046/2010 003352/2010 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE: “Concluído”.

PIRACICABA

DECISÃO FINAL
PREGÃO N.º 35/2007 - PROCESSO N.º 102/2007

CONTRATO N.º 42/2007

Vlamir Augusto Schiavuzzo, Presidente do SEMAE, cujos poderes foram
conferidos pela Lei Municipal n.º 1.657, de 30 de abril de 1.969, faz saber
que, ante o prazo para interposição de recurso contra a Decisão n.º 20/2010
ter transcorrido em branco, ficam, a contar da publicação desta, impedidos
de licitar e contratar com o SEMAE, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos
termos do art. 7º da Lei Federal n.º 10.520/02:
a empresa EFETIVA SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA., inscrita no CNPJ/
MF sob n.º 08.270.694/0001-99, bem como seus sócios NAZIAZENO ALVES
DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua
Cecília Davy, n.º 240, bairro Pirituba, São Paulo/SP, portador do RG sob n.º
4.699.966 SSP/SP e do CPF/MF n.º 264.503.748-88 e TARCISIO CARLOS
DIAS, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Cecília
Davy, n.º 240, bairro Pirituba, São Paulo/SP, portador do RG sob n.º
17.163.127 SSP/SP e do CPF/MF n.º 102.967.938-09.
Publique-se na Imprensa Oficial do Município de Piracicaba para os devidos
efeitos legais.
A seguir, remeta-se ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Piracicaba, 11 de fevereiro de 2011.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO N.º 2281/2010

Eng.º Vlamir Augusto Schiavuzzo, Presidente do Serviço Municipal de Água
e Esgoto - SEMAE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e
baseado no Relatório Final da Comissão Permanente Sindicante, constituída
através do Ato n.º 896, de 22 de outubro de 2009,  e demais documentos
que instruíram os autos, HOMOLOGA o procedimento e ratifica a conclusão
apresentada no Processo n.º 2281/2010, instaurado visando apurar incidente
ocorrido nas dependências do Setor de Transportes do SEMAE.
Nesse sentido, determino o arquivamento do presente processo, vez que
não houve prova material da autoria dos fatos.

Publique-se, para os devidos efeitos legais.

Piracicaba,  12 de fevereiro  de 2011

Vlamir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

Departamento Legislativo

PAUTA DA ORDEM DO DIA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA
SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA DA CÂMARA DE
VEREADORES DE PIRACICABA, QUE SE REALIZARÁ AOS DEZESSETE DIAS
DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE, ÀS DEZENOVE
HORAS E TRINTA MINUTOS.

E M   D I S C U S S Ã O   Ú N I C A

Requerimentos

Nº 97/11 - De autoria do vereador José Luiz Ribeiro, que solicita informações ao
Chefe do Executivo sobre a demora na realização do exame de Endoscopia
Digestiva Alta na Rede Municipal de Saúde.

Nº 98/11 - De autoria do vereador Carlos Gomes da Silva, que solicita informações
ao Chefe do Executivo sobre imóvel abandonado na Rua D. Pedro I.

Nº 99/11 - De autoria do vereador José Benedito Lopes, que solicita a realização
de Reunião Solene para comemoração do Dia Municipal do Leonismo, conforme
Decreto Legislativo nº 07/01.

Nº 100/11 - De autoria do vereador Bruno Prata, que solicita informações ao Chefe
do Executivo sobre penalidade de poda de árvore – Auto de Infração 12.504 –
Parecer 498/10 – Bairro Algodoal.

Nº 101/11 - De autoria do vereador José Luiz Ribeiro, que solicita informações ao
Chefe do Executivo  sobre implantação de faixa de pedestre defronte à Escola
Municipal Professora Ilda Jenny Stolf Nogueira.

E M   S E G U N D A   D I S C U S S Ã O

Projetos de Lei

Nº 228/10 - De autoria do vereador Carlos Gomes da Silva, que dispõe sobre a
denominação de Anízio Caetano da Silva, para a Rua 06 (seis) do loteamento
Park Monte Rey III (com Nova Redação).

Nº 298/10 - De autoria do vereador Carlos Alberto Cavalcante, que dispõe sobre
a denominação de Antonio Carregari Sobrinho, para a Praça localizada no
Loteamento Vale do Sol Park Residencial (com Nova Redação).

Nº 299/10 - De autoria do ex-vereador Joel de Faria, que dispõe sobre a
denominação de Moyses de Castro, para a Rua 08 (oito) do loteamento Residencial
São Luiz, no Bairro Água Branca.

Nº 301/10 - De autoria do vereador Laércio Trevisan Júnior, que dispõe sobre a
denominação de Maria Isabel Malosso Graça, para a Rua 03-A (três-A) do
Loteamento Residencial São Luiz, no Bairro Água Branca (com Nova Redação).

E M   P R I M E I R A   D I S C U S S Ã O

Projetos de Lei

Nº 196/10 - De autoria do vereador Ary de Camargo Pedroso Júnior, que institui
normas para proteção e segurança de recém-nascidos e crianças internadas em
hospitais e maternidades municipais e particulares e dá outras providências, com:
Emenda 01 ao PL, da C.L.J.R.
Emenda 02 ao PL, da C.L.J.R.

Nº 223/10 - De autoria do vereador Laércio Trevisan Júnior, que dispõe sobre a
denominação de Orivaldo Schnor, para o novo viaduto existente no entroncamento
da Avenida 1º de Agosto com a Avenida Rio Claro, com:
Substitutivo 01 ao PL, da C.L.J.R. (Orivaldo Schnor)
Substitutivo 02 ao PL, do ver. Walter Ferreira da Silva. (1º de Agosto)
Emenda 01 ao Substitutivo 02, da C.L.J.R.
Emenda 02 ao Substitutivo 02, da C.L.J.R.
Substitutivo 03 ao PL, do ver. André Gustavo Bandeira e outros. (Chicão)

Nº 257/10 - De autoria do vereador Carlos Alberto Cavalcante, que dispõe sobre
a denominação de Maria Olga Gimenes Piccoli, para a Rua 11 (onze) e seu
prolongamento, Rua 12 (doze), localizadas no loteamento ParK Monte Rey III
(com Substitutivo 01, da C.L.J.R.).

Nº 270/10 - De autoria do vereador Carlos Alberto Cavalcante, que dispõe sobre
a denominação de Amauri de Souza, para a Rua 07 (sete) e seu prolongamento,
Rua 08 (oito), do loteamento Park Monte Rey III (com Substitutivo 01, da C.L.J.R.).

Nº 307/10 - De autoria do Executivo, que declara de utilidade pública municipal a
Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual “Prof. Eduir Benedicto Scarpari”,
nos termos das Leis nº 5.735/06, nº 6.198/08 e nº 6.910/10.

Nº 328/10 - De autoria do Executivo, que declara de utilidade pública municipal
o Clube de Campo de Piracicaba, nos termos das Leis nº 5.735/06, nº 6.198/08
e nº 6.910/10.

NÃO HÁ ENTREGA DE MOÇÃO

- Fim -

“ Um pouco de você  pode ser o tudo para alguém! Doe sangue, órgãos,
tecidos e medula óssea”. Resolução nº 05/07

SETOR ADMINISTRATIVO

EXTRATO DE CONTRATO
 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMÁTICA

José Denílson Beltrame -  Presidente da Câmara Municipal de Saltinho,
comunica  que a Câmara Municipal, realizou contrato com a Empresa Sino
Assessoria e consultoria Ltda., para  manutenção do Programa de Informática
– Textualização e Gerenciamento de Proposituras, nos termos que abaixo
se resume:

DO CONTRATO ORIGINAL:

Contrato: 001/2011
Processo: 092/2011
Contratada: Sino Assessoria e Consultoria Ltda.

Contratante: Câmara Municipal de Saltinho
Objeto: Manutenção do Programa de Informática – Textualização e
Gerenciamento de Proposituras.
Data: 07 de Fevereiro de 2011
Valor Mensal: R$ 641,10 (seiscentos e quarenta e um reais e dez centavos)
Valor Total: R$ 7.693,20 (sete mil seiscentos e noventa e três reais e vinte
centavos)
Valor empenhado no exercício de 2011: R$ 7.052,10 (sete mil e cinqüenta e
dois reais e dez centavos)
Valor empenhado no exercício de 2012: R$ 641,10 (seiscentos e quarenta e
um reais e dez centavos)

Vigência: de 07/02/2011 a 06/02/2012
Fonte de Recurso: próprio

Saltinho, 14 de Fevereiro de 2.011

JOSÉ DENÍLSON BELTRAME
- Presidente -

A empresa FUTURU’S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
LTDA ME, estabelecida a Rua Marechal Deodoro, nº 2191, Bairro Vila
Monteiro, Piracicaba, SP. CNPJ (MF) nº 07.329.982/0001-09, vem através
de seu proprietário comunicar o extravio dos seguintes documentos fiscais:
Talão de Nota Fiscal de Prestação de Serviços, 5-A, numeradas de 001 a
100 em utilizadas, AIDF nº 013-P.

Piracicaba, 10 de fevereiro de 2011
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