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DECRETO Nº 3058/2019 

DE 27 DE SETEMBRO DE 2019 

Aprova, o Loteamento denominado “CONJUNTO 

HABITACIONAL DIVINOLÂNDIA C”. 

DR. NAIEF HADDAD NETO, Prefeito do Município 

de Divinolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais, em especial a Lei Orgânica; 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica aprovado, o loteamento urbano 

denominado “CONJUNTO HABITACIONAL 

DIVINOLÂNDIA C”, localizado Gleba "D", 

constituído pela unificação das Glebas A e B, com 

acesso pela Estrada Municipal DVL-010, Rua Walter 

Darcie e Rua João Darcie, na cidade de Divinolândia/SP 

(Matrícula nº 42.117); circunscrição e comarca de São 

José do Rio Pardo/SP, loteamento este de propriedade 

da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 

Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, inscrito no 

CNPJ/MF sob o número 47.865.597/0001-09, com sede 

na Rua Boa Vista, nº 170, São Paulo (SP), com área total 

de 64.792,00m² (sessenta e quatro mil setecentos e 

noventa e dois metros quadrados), assim distribuídos: 

a) Áreas dos lotes (80 lotes): 16.055,36 m² 

b) Áreas Institucional: 3.448,29 m² 

c) Área Verde: 33.564,72 m² 

d) Sistema Viário: 9.424,93 m²  

e) Sistema de Lazer: 2.298,70 m² 

f) Área total Loteada: 64.792,00 m² 

Art. 2º. São os seguintes os limites e confrontações da 

área loteada: 

 

Descrição do Perímetro: UMA GLEBA DE TERRAS, 

sem benfeitorias, denominado Gleba "D", constituído  

pela unificação das Glebas A e B, com acesso pela  

Estrada Municipal DVL-010, Rua Walter Darcie e Rua 

João Darcie, na cidade de Divinolândia/SP, 

circunscrição e comarca de São José do Rio Pardo/SP, 

com área total de 6,4792 hectares ou 64.792,00 metros 

quadrados, dentro do seguinte perímetro e 

confrontações: "Inicia-se a descrição deste perímetro no 

vértice 30 de coordenadas Utm Sirgas 2000 N= 

7.603.355,7127 e E= 319.583,6390, localizado junto à 

cerca divisória com o imóvel objeto da matrícula n.º 

22.507 de propriedade de Vítor Rodrigues do Prado e a 

matrícula n.º 36.540 (Gleba "C' 9 de propriedade da 

Fazenda do Estado de São Paulo e distante em 55,25 

metros do alinhamento ímpar da Rua Goiás e junto a 

Rua Walter Darcie; deste, segue em sentido horário, 

com os seguintes azimutes e distâncias: 190º 06'51" - 

80,92 metros até o vértice "a” e 142º39'19" - 93,64 

metros até o vértice 5, localizado Junto à estrada 

municipal DVL - 010, que liga a cidade de Divinolândia 

ao Bairro Laranjal, confrontando neste trecho com a 

matrícula n.º 36.540 (Gleba "C') de propriedade da 

Fazenda do Estado de São Paulo; daí segue à direita e 

pela margem da referida estrada, com os seguintes 

azimutes e distâncias: 24937 16" - 6,43 metros até o 

vértice 6; 234º28'28" - 22,17 metros até o vértice 7; 

235º20'19" - 20 45 metros até o vértice 8; 244º35'51" - 

34,38 metros até o vértice 9; 243º24'28" - 28,26 metros 

até o vértice 10; 241º13'28" - 14,96 metros até o vértice 

11; 238º 5329" - 25,80 metros até o vértice 12; 

234º49'55" - 67,21 metros até o vértice 13; 233º26'19" - 

24,14 metros até o vértice 14; 235º58'48" - 18,30 metros 

até o vértice 15; 242º31'15" - 17,66 metros até o vértice 

16; 251º43'37" - 22,39 metros até o vértice 17.e 

260º17'45"- 59,98 metros até o vértice 18; daí deixando 

a estrada, segue à direita e por cerca de arames, com os 

seguintes azimutes e distâncias: 319º28'45" - 14,67 

metros, até o vértice 19; 325º10'56" - 55,24 metros até 
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o vértice 20; 326º15'38" - 32,16 metros até o vértice 21, 

confrontando neste trecho com o imóvel objeto da 

matrícula n.º 7.685, de propriedade de Zila Iny Darcie, 

Dejair João Darcie e sua mulher, Mariza Capellari 

Darcie, Maria Aparecida Darcie de Oliveira, Leonor 

Conceição Passoni Cardoso e seu marido, José Cardoso, 

José Carlos Passoni e sua mulher, Celma Aparecida 

Alberto Passoni; daí deflete à direita e segue pela cerca 

de arames, com os seguintes azimutes e distâncias: 

45º57'00" - 49,04 metros até o vértice 22, 16º58'12" - 

40,33 metros até o vértice 23 e 25º33'58" - 48,48 metros 

até o vértice 24; localizado junto a Rua João Darcie, 

confrontando neste trecho com o imóvel objeto da 

matrícula n.º 7.685, de propriedade de Zila Iny Darcie, 

Dejair João Darcie e sua mulher, Mariza Capellari 

Darcie, Maria Aparecida Darcie de Oliveira, Leonor 

Conceição Passoni Cardoso e seu marido, José Cardoso, 

José Carlos Passoni e sua mulher, Celina Aparecida 

Alberto Passoni; daí, segue margeando a referida rua, 

com os seguintes azimutes e distâncias; 29º51'05" - 

36,66 metros até o vértice 25 e 41º 34'39" - 20,37 metros 

até o vértice 26; daí, deixando a rua, segue à direita, com 

o azimute e distância de 72º19'23" - 61,19 metros até o 

vértice 27, confrontando sucessivamente com os 

imóveis objetos das matrículas n.º 27.627 e 27.628 de 

propriedade de Eunice Bianchetti Biondo, mede 31,00 

metros; com o imóvel objeto da matrícula n.º 32.421 de 

propriedade de Nilceu de Carvalho e sua esposa, mede 

11,00 metros; com o imóvel objeto da matrícula n.º 

26.763 de propriedade de Gerson Rodrigues Martins e 

sua esposa, mede 11,00 metros; com o imóvel objeto da 

matrícula n.º 31.087 de propriedade de Márcia Cristina 

Barzagli Pícoli e seu marido, mede 8,19 metros, daí 

segue com o azimute e distância de 73º33'46" - 116,30 

metros, até o vértice 28, confrontando sucessivamente 

com o imóvel objeto da matrícula n.º 31.087 de 

propriedade de Márcia Cristina Barzagli Pícoli e seu 

marido, mede 2,81 metros; com o imóvel objeto da 

matrícula n.º 21.253 de propriedade de Waldemar 

Darcie e sua esposa, mede 33,00 metros; com o imóvel 

objeto da matrícula n.º 27.618 de propriedade de 

Ronaldo Donizete Passoni, mede 11,00 metros; com o 

imóvel objeto da matrícula n.º 29.719 de propriedade de 

Claudinei Ferreira e sua esposa, mede 11,00 metros; 

com o imóvel objeto da matrícula n.º 25.019 de 

propriedade de Genésio Militão Sobrinho e sua esposa, 

mede 11,00 metros; com o imóvel objeto da matrícula 

n.º 24.777 de propriedade de Manoel Urtado Filho e sua 

esposa, mede 11,00 metros; com o imóvel objeto da 

matrícula n.º 26.923 de propriedade de Luís Gonçalo 

Marcelino e sua esposa, mede 10,00 metros, com o 

imóvel objeto da matrícula n.º 21.253 de propriedade de 

Waldemar Darcie e sua esposa, mede 20,00 metros e 

Rua Walter Darcie, mede 6,49 metros; até o vértice 28; 

daí, segue com o azimute e distância de 72º52'36" - 

12,29 metros, até o vértice 29, confrontando neste 

trecho com a Rua Walter Darcie; daí, segue com o 

azimute e distância de 73º35'56" - 55,25 metros até o 

vértice 30, ponto inicial da descrição deste perímetro, 

confrontando neste trecho com o imóvel objeto da 

matrícula n.º 22.507 de propriedade de Vitor Rodrigues 

do Prado e sua esposa. 

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

publicação. 

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Divinolândia, 27 de setembro de 2019. 

DR. NAIEF HADDAD NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

PUBLICADA, REGISTRADA E ENCADERNADA 

NA SECRETARIA DA PREFEITURA NA DATA 

SUPRA 

CLEBERSON CORREA 

SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO 

 

DECRETO N.º 3059/2019 

DE 04 DE OUTUBRO DE 2019 

Abre crédito adicional suplementar para o exercício de 

2019. 

DR. NAIEF HADDAD NETO, Prefeito do Município 

de Divinolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 

2328/2019; 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar da 

importância R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil 

reais) com as seguintes codificações: 

 

Art. 2º. Para atender a despesa com o Crédito que trata 

o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados os recursos 

provenientes da tendência de excesso de arrecadação. 
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Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Divinolândia, 04 de outubro de 2019. 

 

DR. NAIEF HADDAD NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

PUBLICADO, REGISTRADO E ENCADERNADO 

NA SECRETARIA DA PREFEITURA NA DATA 

SUPRA 

 

CLEBERSON CORREA 

SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO 

 

 

DECRETO Nº 3060/2019 

DE 04 DE OUTUBRO DE 2019 

Prorroga prazo de vencimento do Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, próprio e 

retido da competência 09/2019. 

Dr. NAIEF HADDAD NETO, Prefeito do Município 

de Divinolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais e; 

 

Considerando os fatores supervenientes, de 

reconhecida força maior, mas de responsabilidade da 

administração municipal que estão impedindo que os 

contribuintes do ISSQN possam efetuar o recolhimento 

do imposto no prazo estabelecido pela Administração 

Pública Municipal; 

 

Considerando que se torna uma medida de inteira 

justiça a garantia do direito ao contribuinte de cumprir 

suas obrigações tributárias a tempo e modo; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica prorrogado o prazo de vencimento do 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – 

ISSQN, próprio e retido da competência 09/2019, para 

o dia 21/10/2019. 

 

Parágrafo único. Os pagamentos que forem efetuados 

após a data estabelecida no caput terão os respectivos 

acréscimos calculados desde seu vencimento original. 

  

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

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Divinolândia, 4 de outubro de 2019. 

 

DR. NAIEF HADDAD NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

PUBLICADO, REGISTRADO E ENCADERNADO 

NA SECRETARIA DA PREFEITURA NA DATA 

SUPRA 

 

CLEBERSON CORREA 

SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

DECRETO Nº 3062/2019 

DE 16 DE OUTUBRO DE 2019 

Estabelece normas para lançamento e cobrança do 

Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU dos 

terrenos localizados no Loteamento “CONJUNTO 

HABITACIONAL DIVINOLÂNDIA C”. 

DR. NAIEF HADDAD NETO, Prefeito do Município 

de Divinolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais; 

 

DECRETA: 
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Art. 1º Para efeito de lançamento e cobrança do imposto 

sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) 

dos terrenos localizados no Loteamento “CONJUNTO 

HABITACIONAL DIVINOLÂNDIA C”, serão 

atribuídos valores venais aos lotes, cujo preço será 

calculado com base no valor de R$ 33,43/m² (trinta e 

três reais e quarenta e três centavos por metro 

quadrado), e fatores de correções. 

 

Art. 2º O valor do terreno e da construção, para efeito 

dos tributos de que trata, será obtido do produto de sua 

área pelo valor do metro quadra, acrescidos das 

legislações especificas. 

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Divinolândia, 16 de outubro de 2019. 

 

DR. NAIEF HADDAD NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

PUBLICADO, REGISTRADO E ENCADERNADO 

NA SECRETARIA DA PREFEITURA NA DATA 

SUPRA 

 

CLEBERSON CORREA 

SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO 

 

DECRETO Nº. 3063/2019 

DE 16 DE OUTUBRO DE 2019 

Concede a manutenção da declaração de utilidade 

pública municipal a Entidade Lar da Criança de 

Divinolândia, na forma que especifica. 

Dr. NAIEF HADDAD NETO, Prefeito Municipal de 

Divinolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 1986/2010 

e suas alterações posteriores; 

  

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedida, nos termos da Lei Municipal nº 

1986, de 06 de outubro de 2010, a manutenção da 

Declaração / Título de Utilidade Pública Municipal a 

entidade Lar da Criança de Divinolândia, CNPJ nº 

51.311.769/0001-61, pelo período de 01 (um) ano. 

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Divinolândia, 16 de outubro de 2019. 

 

DR. NAIEF HADDAD NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

PUBLICADA, REGISTRADA E ENCADERNADA 

NA SECRETARIA DA PREFEITURA NA DATA 

SUPRA 

CLEBERSON CORREA 

SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO 

 

PORTARIA Nº 112/2019 

DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 

Designa servidor (a) municipal, Evandro dos Santos 

Coutinho, ocupante do cargo público de provimento 

efetivo de Guarda Noturno, para exercer a Função 

Comissionada de Chefe da Divisão de Tratamento Fora 

do Domicílio, em caráter de determinado, na forma que 

especifica. 

DR. NAIEF HADDAD NETO, Prefeito Municipal de 

Divinolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica designado(a) o(a) servidor(a) municipal, 

Evandro dos Santos Coutinho, ocupante do cargo 

público de provimento efetivo de Guarda Noturno, para 

exercer a Função Comissionada de Chefe da Divisão de 

Tratamento Fora do Domicílio, no período de 10/09 a 

19/09/2019. 

Art. 2º – A designação descrita no artigo 1º desta 

Portaria é motivada pela concessão de Licença Saúde 

do(a) servidor(a) municipal Carlos Roberto Passoni. 

 

Art. 3º - Pela designação constante nesta Portaria o (a) 

servidor (a) Evandro dos Santos Coutinho, 

proporcionalmente ao período constante no artigo 1º 

desta, a remuneração correspondente a Função 

Comissionada de Chefe da Divisão de Tratamento Fora 

do Domicílio. 
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Art. 4º - Durante a vigência desta Portaria fica suspenso 

todos e quaisquer efeitos de concessão de gratificações 

anteriormente concedidas ao servidor(a) Evandro dos 

Santos Coutinho. 

 

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Divinolândia, 20 de setembro de 2019. 

 

DR. NAIEF HADDAD NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

PUBLICADA, REGISTRADA E ENCADERNADA 

NA SECRETARIA DA PREFEITURA NA DATA 

SUPRA 

 

CLEBERSON CORREA 

SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO 

 

PORTARIA Nº 113/2019 

DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 

Institui Comissão Municipal de Sindicância para os fins 

de apuração de fatos noticiados pela Gerência 

Municipal de Saúde (Protocolo nº 2996/2019), 

relatando supostas problemas disciplinares de servidor 

público municipal.  

DR. NAIEF HADDAD NETO, Prefeito do Município 

de Divinolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Nomeia os servidores municipais abaixo 

identificados para comporem Comissão Municipal de 

Sindicância para os fins de apuração de fatos noticiados 

pela Gerência Municipal de Saúde (Protocolo nº 

2996/2019), relatando supostas problemas disciplinares 

de servidor público municipal, matrícula nº 3741-9. 

1º Daniela Betin Isaac Goulart 

(Presidente) 

 

2º Dulcinéia de Lourdes Geraldo 

(Secretária) 

   

3º Geovana Betin 

(Membro)       

 

Art. 2º - A comissão processante, nomeada por esta 

Portaria deverá concluir os trabalhos no prazo de 30 

(trinta) dias, prorrogável a critério do Executivo. 

Parágrafo único. Depois de colhidas as provas 

pertinentes e ao término da cognição, a comissão deverá 

emitir seu parecer. 

Art. 3º - Fica autorizada a Comissão, solicitar 

informações e/ou pareceres de outros órgãos da 

Prefeitura Municipal, bem como juntada de novos 

documentos, oitiva de pessoal, servidores, e demais 

provas em direito admitidas desde que moralmente 

legais, com intuito de findar a apuração dos fastos 

relacionados no artigo 1º desta Portaria. 

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Divinolândia, 01 de outubro de 2019. 

DR. NAIEF HADDAD NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

PUBLICADA, REGISTRADA E ENCADERNADA 

NA SECRETARIA DA PREFEITURA NA DATA 

SUPRA 

 

CLÉBERSON CORRÊA 

SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO 

 

SOLUÇÃO DO PROCESSO 

Foi aberto competente Processo Administrativo Nº 

006/2019, instaurado por meio da Portaria nº 110/2019, 

visando apurar o descumprimento de regras do edital do 

Pregão Presencial nº 06/2019, Contrato nº 09/2019, pela 

Empresa Distribuidora de Livros Champagnat LTDA 

por ter deixado de disponibilizar o Portal Educacional 

para alunos, pais e educadores da rede. 

 

a. Da análise dos autos, é possível concluir que a 

empresa Distribuidora de Livros Champagnat LTDA foi 

notificada e avisada acerca da abertura do supracitado 

Processo Administrativo. 

 

b. Após a empresa apresentou defesa e sobre o não 

cumprimento parcial das obrigações. 

 

c. Houve manifestação da Procuradoria Municipal no 

sentido glosar o valor estimado pela empresa dos 

serviços não prestados, acrescido de multa contratual de 

10% (dez por cento) sobre o valor a ser glosado como 
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forma de punir a mesma pelo inadimplemento mínimo 

tendo em vista a teoria do adimplemento substancial que 

já foi aplicado pelo STJ aos contratos administrativos 

 

Ante o exposto, DECIDO: 

a. Aplicar as seguintes sanções administrativas:  

1) Glosa da parcela contratual não adimplida estimada 

em R$ 8.664,00 (oito mil seiscentos e sessenta e quatro 

reais); e 

 

2) Aplicar multa contratual de 10 % (dez por cento) 

sobre o valor constante no item 1 acima, como forma de 

punição pelo adimplemento, nos termos do parecer da 

Procuradoria Municipal. 

 

b. Determinar as seguintes medidas administrativas:  

 

1) O Chefe do Setor Financeiro proceda as retenções 

nos pagamentos a serem realizados a Distribuidora de 

Livros Champagnat LTDA, de valores correspondente 

as sanções administrativas acima expostas;  

 

2) A Chefe de Licitações e Contratos, proceda o registro 

das punições nos autos do procedimento Licitatório 

pertinente;  

 

3) O encarregado do processo administrativo promova 

a notificação da empresa, com abertura de prazo 

recursal de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da 

notificação desta, com vistas franqueadas aos autos para 

fins de direito;  

 

4) Publicar a presente solução na Imprensa Oficial do 

Município. 

Divinolândia, 16 de outubro de 2019. 

 

DR. NAIEF HADDAD NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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