
 

DECRETO Nº 4.433, DE 10 DE MARÇO DE 2016. 
 

Dispões sobre a aprovação do Loteamento denominado 

“Residencial Jatobás” 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR, Prefeito Municipal de 

Louveira, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas, em especial pelo artigo 98, inciso XIV, da Emenda à 

Lei Orgânica do Município, nº 09/04. 

 

Considerando o que consta no procedimento administrativo nº 

07960-200/2011; 

 

Considerando as disposições das Secretarias competentes; 

 

Decreta: 

 

Art. 1.º Fica aprovado o projeto denominado loteamento 

“Residencial Jatobás”, na área designada “Gleba 3”, Rua Luiz Gonzaga, situado no Bairro 

Capivari, Município de Louveira/SP – de propriedade de VICORP-JATOBÁS EMPREEND. 

IMOB. LTDA, com área de 123.277,35m², objeto da matrícula nº 2.448 do Oficial de Registro 

de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Vinhedo, Estado de São 

Paulo, em conformidade com as plantas, memoriais descritivos e demais elementos constantes 

do processo administrativo nº 7960-200/2011, observadas as condições deste ato. 

 

Art. 2.º O loteamento “Residencial Jatobás”, será composto de 

lotes de uso residencial, num total de 131 lotes, com as seguintes especificações: 

 

ÁREAS (m²) %

1. Áreas de Lotes (131) 50.819,00 41,22

2. Áreas Públicas 72.458,35 58,78

2.1 Sistema Viário 26.766,49 21,71

2.2
Áreas Institucionais (equipamentos 

urbanos e comunitários) 7.303,67 5,93

2.3 Espaços Livres de Uso Público 38.388,19 31,14

2.3.1 Áreas Verdes 38.388,19 31,14

2.3.2 Sistema de Lazer

3. Outros

4. Área Loteada 123.277,35 100,00

5. Área Remanescente

6. TOTAL DA GLEBA 123.277,35 100,00

ESPECIFICAÇÃO

 
 

Art. 3.º Os lotes do loteamento denominado “Residencial 

Jatobás” num total de 131 lotes, ocupam área de 50.819,00 m² e estão divididos em 12 (doze) 

quadras, denominadas quadras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L, assim distribuídos: 
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QUADRA IDENTIF. 

ÁREA 

UNIT. 

ÁREA 

TOTAL 
ÁREA DA  

(m²) (m²) 
QUADRA 

(m²) 

A 

1 363,03 363,03 

5.573,99 

2 ao 5 360,00 1.440,00 

6 360,05 360,05 

7 361,66 361,66 

8 361,21 361,21 

9 260,03 260,03 

10 441,70 441,70 

11 408,16 408,16 

12 437,04 437,04 

13 364,12 364,12 

14 365,14 365,14 

15 411,85 411,85 

B 

1 630,66 630,66 

7.768,75 

2 459,73 459,73 

3 345,97 345,97 

4 334,43 334,43 

5 325,26 325,26 

6 423,30 423,30 

7 319,98 319,98 

8 388,50 388,50 

9 ao 18 310,00 3.100,00 

19 310,21 310,21 

20 337,29 337,29 

21 396,40 396,40 

22 397,02 397,02 

C 

1 586,40 586,40 

16.100,79 

2 372,38 372,38 

3 329,29 329,29 

4 342,42 342,42 

5 278,54 278,54 

6 360,25 360,25 

7 379,47 379,47 

8 389,87 389,87 

9 365,64 365,64 

10 409,54 409,54 

11 ao 21 300,00 3.300,00 
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22 363,75 363,75 

23 405,90 405,90 

24 393,30 393,30 

25 358,72 358,72 

26 367,65 367,65 

27 406,75 406,75 

28 400,58 400,58 

29 327,83 327,83 

30 303,00 303,00 

31 ao 34 300,00 1.200,00 

35 330,00 330,00 

36 352,81 352,81 

37 425,75 425,75 

38 665,50 665,50 

39 550,75 550,75 

40 438,21 438,21 

41 ao 42 300,00 600,00 

43 356,89 356,89 

44 326,16 326,16 

45 413,44 413,44 

D 1 2671,50 2671,50 2.671,50 

E 

1 414,44 414,44 

1.199,68 

2 362,84 362,84 

3 422,40 422,40 

F 

1 378,28 378,28 

5.194,82 

2 317,02 317,02 

3 335,35 335,35 

4 352,48 352,48 

5 380,03 380,03 

6 353,73 353,73 

7 324,42 324,42 

8 321,97 321,97 

9 331,54 331,54 

10 ao 16 300,00 2100,00 

G 

1 452,55 452,55 

1.324,03 

2 460,84 460,84 

3 410,64 410,64 

H 

1 322,11 322,11 

1.189,28 

2 342,95 342,95 

3 524,22 524,22 

I 1 549,91 549,91 1.404,61 
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2 423,75 423,75 

3 430,95 430,95 

J 

1 503,58 503,58 

1.943,72 

2 480,14 480,14 

3 ao 4 480,00 960,00 

K 

1 420,00 420,00 

3.774,72 

2 ao 3 350,00 700,00 

4 ao 7 385,00 1540,00 

8 336,07 336,07 

9 387,62 387,62 

10 391,03 391,03 

L 

1 423,71 423,71 

2.673,11 

2 441,20 441,20 

3 440,23 440,23 

4 437,95 437,95 

5 432,86 432,86 

6 497,16 497,16 

 

Art. 4.º As vias públicas do loteamento denominado “Residencial 

Jatobás” são denominadas de Rua 1, Rua 2, Rua 3, Rua 4, Rua 5, Rua 6, Viela 1, Viela 2, Viela 

3, Viela 4, Viela 5, Viela 6, Viela 7, Viela 8, Viela 9, ocupam uma área de 26.766,49m², num 

coeficiente de 21,71% do total da área do empreendimento. 

 

Art. 5.º A área de todo o loteamento situa-se na zona urbana do 

Município de Louveira e destina-se ao uso residencial, conforme certificado Graprohab nº 

558/2015. 

 

Art. 6.º Todas as descrições dos lotes e demais áreas do loteamento 

estão de acordo com as plantas e memoriais descritivos, inseridos no procedimento 

administrativo nº 7960/2011 e seus respectivos volumes, que ficam fazendo parte integrante 

deste Decreto. 

 

Art. 7.º Serão de inteira responsabilidade dos proprietários do 

loteamento: 

I – as obras de infraestrutura, tais como: guias, sarjetas, 

demarcação de unidades, pavimentação, rede de energia elétrica, iluminação, rede de águas 

pluviais, rede de esgoto e rede de água potável. 

II – a implantação das redes internas e suas interligações ao sistema 

público existente, construção de travessias, pontes e muros de arrimo. 

 

Parágrafo Único. A não execução das obras citadas neste artigo 

acarretará a aplicação do previsto nos artigos 38/40 da Lei 6.766/79, sem prejuízo da não 

emissão do “habite-se”. 
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Art. 8.º Os efluentes deverão ser lançados no emissário da 

Prefeitura Municipal de Louveira, bem como a rede de água potável deverá ser interligada até a 

rede pública de abastecimento. 

 

Art. 9.º As obras de infraestrutura a serem implantadas no 

loteamento denominado “Residencial Jatobás”, de acordo com a planilha de edificações e 

obras, foram orçadas em R$ 2.341.950,00 (dois milhões, trezentos e quarenta e um mil, 

novecentos e cinquenta reais), sendo que ficam caucionados os bens abaixo descritos, conforme 

Termo de Compromisso inserto ao processo administrativo n.º 7960-200/2011, referente ao 

loteamento “Residencial Jatobás”: 

 

I – lote n.º05, da Quadra A, com área total de 360,00m² (trezentos e 

sessenta metros quadrados), avaliado em R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais); 

 

II – lote n.º09, da Quadra A, com área total de 260,03m² (duzentos 

e sessenta inteiros e três centésimos de metros quadrados), avaliado em R$156.018,00 (cento e 

cinquenta e seis mil, dezoito reais); 

 

III – lote n.º11, da Quadra B, com área total de 310,00m² (trezentos 

e dez metros quadrados), avaliado em R$186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais); 

 

IV – lote n.º12, da Quadra B, com área total de 310,00m² (trezentos 

e dez metros quadrados), avaliado em R$186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais); 

 

V – lote n.º01, da Quadra C, com área total de 586,40m² 

(quinhentos e oitenta e seis inteiros e quarenta centésimos de metros quadrados), avaliado em 

R$351.840,00 (trezentos e cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta reais); 

 

VI – lote n.º21, da Quadra C, com área total de 300,00m² (trezentos 

metros quadrados), avaliado em R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais); 

 

VII – lote n.º22, da Quadra C, com área total de 363,75m² 

(trezentos e sessenta e três inteiros e setenta e cinco centésimos de metros quadrados), avaliado 

em R$218.250,00 (duzentos e dezoito mil, duzentos e cinquenta reais); 

 

VIII – lote n.º45, da Quadra C, com área total de 413,44m² 

(quatrocentos e treze inteiros e quarenta e quatro centésimos de metros quadrados), avaliado em 

R$248.064,00 (duzentos e quarenta e oito mil, e sessenta e quatro reais); 

 

IX – lote n.º03, da Quadra F, com área total de 335,35m² (trezentos 

e trinta e cinco inteiros e trinta e cinco centésimos de metros quadrados), avaliado em 

R$201.210,00 (duzentos e um mil e duzentos e dez reais); 

 

X – lote n.º04, da Quadra F, com área total de 352,48m² (trezentos 

e cinquenta e dois inteiros e quarenta e oito centésimos de metros quadrados), avaliado em 

R$211.488,00 (duzentos e onze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais); 
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XI – lote n.º03, da Quadra K, com área total de 350,00m² (trezentos 

e cinquenta metros quadrados), avaliado em R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais); 

§ 1º Os imóveis objetos da garantia hipotecária estão avaliados em 

R$ 600,00 (seiscentos reais) o metro quadrado, totalizando a garantia ofertada a quantia de R$ 

2.364.870,00 (dois milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta reais), 

devendo ser objeto de escrituração e registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente, a expensas da empresa loteadora. 

 

§2º As obras do loteamento denominado “Residencial Jatobás” 

serão implantadas, em obediência ao organograma e cronograma de obras do empreendimento, 

conforme laudo elaborado pela Secretaria de Planejamento e Obras, nos termos do artigo 12 e 

parágrafo 2º da lei 6.766/79. 

 

§3º As obras deverão ser executadas no prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) messes, contados da data do presente Decreto e em atendimento ao disposto no artigo 

18 da Lei Federal nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979, com as alterações da Lei Federal nº 

9.785 de 29 de Janeiro de 1999. 

 

Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

 

Louveira, 10 de março de 2016. 

 

 

 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR 

Prefeito Municipal de Louveira 

 

 

 

 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 10 de 

março de 2016. 

 

 

 

 

 

LUIS HENRIQUE SILVA SCHENEIDER 

Secretário de Administração 
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TERMO DE COMPROMISSO – REFERENTE AO LOTEAMENTO DENOMINADO 

“RESIDENCIAL JATOBÁS” – Processo Administrativo n.º 7960-200/2011. 

 

 

Pelo presente TERMO DE COMPROMISSO, que entre si celebram, de um lado a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA, neste ato representada por seu Prefeito 

Municipal, Sr. NICOLAU FINAMORE JUNIOR, brasileiro, casado, agricultor, portador da 

cédula de identidade nº 13.020.427, CPF nº 962.447.478-87, residente e domiciliado a Rua 

Antônio Schiamanna, nº 460 – Vila Nova – CEP 13.290-000, na cidade de Louveira, 

devidamente assistido pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sr. JOSÉ LORIVAL 

VERARDO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 4.482.728-

3, e CPF nº 120.094.158-68, residente e domiciliado a Alameda Americana, nº 63 – Jardim 

Paulista – CEP 13.280-000, na cidade de Vinhedo, e do Secretário de Gestão Ambiental, 

CLÁUDIO SCALLI, brasileiro, casado, sociólogo, portador da cédula de identidade RG nº 

12.985.498-0 e CPF nº 060.912.338-66, residente e domiciliado à Rua Demetrio Ribeiro, 435, 

São Paulo/SP, daqui por diante designada, pura e simplesmente PREFEITURA, e de outro lado 

o VICORP-JATOBÁS EMPREEND. IMOB. LTDA, situado à Rua João Corazzari, n° 196, 

Centro, Município de Vinhedo - São Paulo, CEP: 13280-000, inscrita no CNPJ sob n.º 

11.410.864/0001-06, por seu representante legal, ANDRÉ LUIS MASILI, brasileiro, casado, 

engenheiro, portador do RG n.º 15.727.642-9 SSP/SP e CPF n.º 087.916.998-27, residente e 

domiciliado na Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, na Rua Tenente Belmiro Fogagnoli, nº 

664, Quadra D, lote 18, Bairro Recreio dos Cafezais, CEP 13.278-303, e JOSÉ LUIZ DE 

OLIVEIRA, brasileiro, casado, contador, portador do RG n.º 2.245.128 SSP/SP e CPF n.º 

007.059.508-91, residente e domiciliado na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, à Rua 

Francisco Pereira Coutinho, nº 290, Apartamento 104 A, Vila Municipal, CEP 13.201-100, na 

qualidade de proprietário da “Gleba 3”, Rua Luiz Gonzaga, situado no Bairro Capivari, 

Município de Louveira/SP, com 123.277,35m², objeto da matrícula nº 2.448 do Oficial de 

Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Vinhedo, em 

conformidade com as plantas, memoriais descritivos e demais elementos constantes do processo 

administrativo nº 7960-200/2011, de ora em diante denominada simplesmente 

COMPROMITENTE, com fundamento na Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e 

na legislação municipal pertinente, têm entre si, certo e avençado, mediante as cláusulas e 

condições que mutuamente aceitam e se outorgam, o seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

A COMPROMITENTE se compromete, para com a PREFEITURA, a executar no 

Loteamento “Residencial Jatobás”, a ser implantado à sua exclusiva expensa, as seguintes obras: 

I – Terraplenagem com abertura de ruas nos seus respectivos grades, com valor de 

R$ 206.000,00 (duzentos e seis mil reais); 

II – Sistema completo de abastecimento e distribuição de água potável, com valor de 

R$ 282.000,00 (duzentos e oitenta e dois mil reais); 

III – Sistema de coleta e escoamento de esgoto, com valor de R$ 277.000,00 

(duzentos e setenta e sete mil reais); 
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IV – Rede de captação e escoamento de águas pluviais, com valor de R$ 426.000,00 

(quatrocentos e vinte e seis mil reais); 

V – Rede de fornecimento de energia elétrica e iluminação pública, com valor de R$ 

168.750,00 (cento e sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais); 

VI – Execução de guias, sarjetas e pavimento asfáltico, com valor de R$ 818.200,00 

(oitocentos e dezoito mil e duzentos reais); 

VII – Execução dos projetos ambientais, com valor de R$ 164.000,00 (cento e 

sessenta e quatro mil reais). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

O prazo máximo para a conclusão das obras referidas na Cláusula Primeira deste 

TERMO é de 02 (dois) anos, contados da data do ato de aprovação do Loteamento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A COMPROMITENTE se compromete ainda, neste ato e na melhor forma de 

direito, na conformidade com o que consta do processo administrativo nº7960/2011 – PML, a 

oferecer, como garantia hipotecária, para executar as obras a que se obrigou na Cláusula 

Primeira e no prazo estipulado na Cláusula Segunda deste TERMO, os seguintes lotes 

integrantes do loteamento, perfazendo área total de 3.941,45m² (três mil, novecentos e quarenta e 

um inteiros e quarenta e cinco centésimos de metros quadrados) avaliados em R$ 600,00/m² 

(seiscentos reais por metro quadrado) com data base –11/2015, totalizado R$ 2.364.870,00 (dois 

milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta reais): 

I – lote n.º 05, da Quadra A, com área total de 360,00m² (trezentos e sessenta metros 

quadrados), avaliado em R$216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais); 

II – lote n.º 09, da Quadra A, com área total de 260,03m² (duzentos e sessenta 

inteiros e três centésimos de metros quadrados), avaliado em R$ 156.018,00 (cento e cinquenta e 

seis mil, dezoito reais); 

III – lote n.º 11, da Quadra B, com área total de 310,00m² (trezentos e dez metros 

quadrados), avaliado em R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais); 

IV – lote n.º 12, da Quadra B, com área total de 310,00m² (trezentos e dez metros 

quadrados), avaliado em R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais); 

V – lote n.º 01, da Quadra C, com área total de 586,40m² (quinhentos e oitenta e seis 

inteiros e quarenta centésimos de metros quadrados), avaliado em R$ 351.840,00 (trezentos e 

cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta reais); 

VI – lote n.º 21, da Quadra C, com área total de 300,00m² (trezentos metros 

quadrados), avaliado em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); 

VII – lote n.º 22, da Quadra C, com área total de 363,75m² (trezentos e sessenta e três 

inteiros e setenta e cinco centésimos de metros quadrados), avaliado em R$ 218.250,00 

(duzentos e dezoito mil, duzentos e cinquenta reais); 

VIII – lote n.º 45, da Quadra C, com área total de 413,44m² (quatrocentos e treze 

inteiros e quarenta e quatro centésimos de metros quadrados), avaliado em R$ 248.064,00 

(duzentos e quarenta e oito mil, e sessenta e quatro reais); 

IX – lote n.º 03, da Quadra F, com área total de 335,35m² (trezentos e trinta e cinco 

inteiros e trinta e cinco centésimos de metros quadrados), avaliado em R$ 201.210,00 (duzentos 

e um mil e duzentos e dez reais); 
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X – lote n.º 04, da Quadra F, com área total de 352,48m² (trezentos e cinquenta e 

dois inteiros e quarenta e oito centésimos de metros quadrados), avaliado em R$ 211.488,00 

(duzentos e onze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais); 

XI – lote n.º 03, da Quadra K, com área total de 350,00m² (trezentos e cinquenta 

metros quadrados), avaliado em R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais); 

A PREFEITURA, por sua vez, aceita os lotes acima mencionados como garantia 

hipotecária plena, para execução das benfeitorias mencionadas na Cláusula Primeira deste 

TERMO. 

A COMPROMITENTE, por este instrumento, compromete-se, também, a outorgar 

Escritura Pública de Hipoteca dos lotes oferecidos como garantia, através do presente TERMO, 

dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de revogação do ato administrativo de aprovação 

do Loteamento. A formalização do registro da supra noticiada Escritura de Garantia Hipotecária 

será efetuada concomitantemente à inscrição do Loteamento, nos termos da Cláusula Sexta, 

apresentando a COMPROMITENTE a certidão comprobatória da referida instituição de ônus 

real, expedida pelo Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas 

Jurídicas de Vinhedo. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

A PREFEITURA poderá complementar as obras referidas na Cláusula Primeira 

deste Instrumento, quando estas não forem, total ou parcialmente, executadas no prazo fixado, as 

quais poderão ser continuadas com os recursos previstos na hipoteca referida na cláusula 

anterior. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

A PREFEITURA liberará os lotes hipotecados, proporcionalmente à conclusão de 

cada obra, a pedido da COMPROMITENTE, ouvidos os órgãos municipais a respeito. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

A COMPROMITENTE deverá inscrever no Registro de Imóveis competente, ou 

seja, Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de 

Vinhedo, o Loteamento a que se refere o presente TERMO, obedecidas às disposições atinentes 

à matéria, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua aprovação, sob pena de 

caducidade do referido ato administrativo de efeito externo, devendo, ainda, apresentar no prazo 

especificado, certidão comprobatória da referida inscrição. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Elegem as partes o Foro Distrital da Comarca de Louveira, deste Estado, para dirimir 

as questões porventura existentes e decorrentes do presente instrumento, desistindo, 

expressamente, de outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

 

E, por estarem assim, certas e avençadas, assinam as partes já qualificadas no 

preâmbulo, o presente TERMO DE COMPROMISSO, firmado em 5 (cinco) vias de igual 

forma e teor, permanecendo a primeira via em poder da Secretaria de Governo, a segunda em 

poder da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, a terceira em poder da Secretaria de 
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Obras, a quarta anexada ao Processo Administrativo nº7960-200/2011 – PML, e a quinta 

entregue à COMPROMITENTE. 

 

 

Prefeitura Municipal de Louveira, aos dez dias do mês de março de dois mil e 

dezesseis. 

 

Pela PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA: 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR  

Prefeito Municipal de Louveira 

 

JOSÉ LORIVAL VERARDO 

Secretário de Desenvolvimento Urbano 

 

CLÁUDIO SCALLI 
Secretário de Gestão Ambiental 

 

Pela COMPROMITENTE: 

 

ANDRÉ LUIS MASILI,  

CPF n.º 087.916.998-27 

 

 

JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, 

CPF n.º 007.059.508-91 

Testemunhas: 

 

   

Nome:  Nome: 

RG:  RG: 

 

 


