PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
ESTADO DE SAO PAULO
=DECRETO MUNICIPAL N° 2737, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020=
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Prefeita Municipal

"DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE
INFRAESTRUTUA E CONCLUSÃO FINAL DO LOTEAMENTO DENOMINADO "JARDIM
SANTA LUCIA", E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES, Prefeita Municipal de
Aramina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o
artigo 68, inciso VI da L.O.M., de 05/ABR/1990;

Considerando o requerimento dos loteadores objetivando a
prorrogação do prazo para a conclusão das obras do Loteamento denominado "Jardim
Santa Lucia", aprovado pelo Decreto Municipal n. 2.279, de 01/12/2016, com prorrogação
trata pelo Decreto Municipal n. 2.689, de 15 de abril de 2020;
Considerando as justificativas apresentadas para o atraso da
conclusão das respectivas obras, baseada nas consequências nefastas causadas pela
Pandemia de Covid-19, impactando na execução das obras do referido loteamento que
estavam em andamento;
Considerando que é fato público e notório que a Pandemia do Covid19 causou escassez nos insumos, bens, mercadorias e serviços em geral, o que
certamente prejudicaram a execução das obras no referido loteamento;
Considerando a Decretação de Calamidade Pública em todas as
esferas governamentais, em virtude da Pandemia do Covid-19, que inclusive chegaram a
impor lockdowns, o que presume a dificuldade na circulação de insumos, bens,
mercadorias e pessoas, que, em cadeia, certamente contribuíram para a inexecução ou
atraso de obras inerentes a construção civil em geral,
Considerando que os loteadores, independentemente de notificação
do Município, manifestaram a intenção de concluir as obras de infraestrutura necessárias
para o término do citado loteamento, sem a necessidade do Município se ver obrigado a
executar as obras. as suas expensas, liquidando os lotes eaueionado,
Considerando, ainda, que não há noticias de eventuais adquirentes de
lotes que tenham formalizado quaisquer tipos de expedientes, relativos a prazos para
execução de obras, relativos ao referido loteamento; e,
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Considerando, por derradeiro, a Certidão n. 000/2020, do
' Departamento de Obras e Infraestrutura do Município, aventando a necessidade da
prorrogação requerida para a efetiva conclusão das respectivas obras,

DECRETA:

Artigo 1°) Fica prorrogado o prazo para execução das obras de infraestrutura e conclusão
final do Loteamento denominado "Jardim Santa Lucia", aprovado nos termos do Decreto
Municipal n. 2.279, de 01/12/2016, com alteração de prazo trazida pelo Decreto Municipal
n. 2.689, de 15/04/2020, pelo prazo de mais 08 (oito) meses.

Artigo 2°) Fica estipulada multa moratória, no montante equivalente a 400 (quatorcentas)
UFESPs (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), no caso de inadimplemento do prazo
ora deferido.

Artigo 3°) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
partir de 1° de dezembro de 2020.

Prefeitura Municipal de Aramina, em 22 de dezembro de 2020.

DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES
Prefeita Municipal

REGISTRADO. Arquivado e publicado na forma da Lei
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