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DECRETO Nº 8.423, DE 27 DE ABRIL DE 2021.
Dispõe sobre a liberação de caução
oferecida pela empresa Construir
Loteadora Ltda, em garantia pela
execução de obras de infraestrutura no
loteamento denominado "RESIDENCIAL
li"
e
dá
outras
VILLA
BELA
providências.
JOSÉ APARECIDO FERNANDES, Prefeito Municipal de Assis, no uso de suas
atribuições legais e,
Considerando o disposto nos artigos 36 e 37, da Lei Municipal 2.092, de 22 de
Abril de 1.981 , que dispõe sobre o Código de Parcelamento do Solo em Geral de Assis, e
Considerando o "Termo de Verificação e Término de Obras", expedido pela
Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços,
DECRETA:
Art. 1° -

Fica a empresa Construir Loteadora Ltda, liberada da caução oferecida para
garantia de execução de obras de infraestrutura no loteamento "RESIDENCIAL
VILLA BELA li" referente ao imóvel descrito na alínea" i " do Termo de
Compromisso e Garantia, firmado com a Prefeitura Municipal de Assis, nos
termos do Decreto nº 7.612, de 03 de julho de 2018, conforme descrição abaixo:
Um "imóvel comercial situado na Rua Sete de Setembro nº 562, centro na
cidade de Paraguaçu Paulista - SP, objeto da matrícula nº 24.092, do Cartório
de Registro de Imóveis de Paraguaçu Paulista, cadastrado na Prefeitura
Municipal de Paraguaçu Paulista, como Setor 019, Quadra 0058, Lote 11 ".

Parágrafo Único - A liberação de que trata o "caput" foi deferida em razão do cumprimento,
pelo Loteador, da execução das obras de infraestrutura nos termos da legislação
pertinente, conforme consta no Termo de Verificação e Término de Obras da
Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços, que fica fazendo parte
deste Decreto.
Art. 2°-

O Loteador procederá o necessário reg istro,
Imóveis, desta Comarca.

Art. 3° -

Todas as despesas, custas e emolume
decorrentes da presente liberação serão d

Art. 4° -

Este Decreto entra em vigor na data d

é:le Registro de
em cartório e
abilidade do Loteador.
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TER .. O DE VERIFICAÇÃO E TÉRMINO DE QBRAS

!1

I·

Após vistoria n111 4rea de lmplantaÇlo do t>teemento denominado
"Re~ider.cial Vi!la Bela li", situado níl Rua Nelson Bravia dos Santqi, Júnior, SJn" Anis - SP. de p1-opried11de de Construir Loteadora Ltda, para verificar a execuçio
das' obras CCJmplemantares de i:lfraeetrutura previ~tes p11ra o empreendimenlD,

conforme lermo d• compromisso e garan~in firmado &ntte a empr~ CONSTRUIR

LOTEADORA. Ll l.lA & a PREFEITURA MUNICIPAL OE: ASSIS, peAI aprovaçac do
·. einPreen'1'm~nto, assim definidas:
- Vias de cixtJlaçlo, d&mascação de k>tes;
- Sfstema de alimentação e distr1bt.içto de âgua potê.vel:
,.. Sl$tema de rede OJletora de eagot<:J;
.. Sistema de iluminaçao pública:
, Rede de energia elétrica:
~ Gui11s e

Sitrj.,las:

• Pavimena.çao a~rêltioa;
• Amarl7açaQ:

• Galeria$;

:Vetifi(.j(Ju-se visualmente~ 98 referidas cbr.m foram c-...onoluTdas.

.
projetos

fCessal~mos q~e.

para efeito

da&: obras complementares

deste tormQ, foi oonsi<ferado que 09

acima descritifl foram étbarados por

· profissionais '1abilibildos e que o acompõ1-nhamento da execuçAO das metma.
tambóm (Qf rpito por profil!ll!lionsls htabílitil<los. os quais respond&m 1>ela qu11lidade,
eficâcla e funr-ionamentn rias mesmas. AJil imptantaçó•~ ôH redes de cktritlulçlo de
àgua a co!M(Ja de &sgoto tttm o avCll da oonccsslonéffa SABESP, bem como a reci&
de dJstribuiç'!P de energia elétrica o aval da oorroess•onéria Energi~ Sul-Sudeste.
Fica tambéfl\ regfitrado termo de comprnmisao referente :!<> trecho fln•I da.a

RECEBÜIO E.M

Anil, 15 de Abri de 2021.
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