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EXTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N      °   51/  2022  

TOMADA DE PREÇO 08/2022

LC  N°  51/2022;  CONTRATANTE: PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  BOITUVA;  CONTRATADA:
VERDEBIANCO  ENGENHARIA  EIRELI; OBJETO:  DRENAGEM  PARQUE  RESIDENCIAL

ESPLANADA; VALOR:  718.958,96  (SETECENTOS  E  DEZOITO  MIL,  NOVECENTOS  E

CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).;  ASSINATURA: 10 DE
MAIO DE 2022; PREFEITURA DE BOITUVA,  11 DE MAIO DE 2022.  RAFAEL GÓES BISCARO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
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PROCESSO SELETIVO N° 09/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

A  Prefeitura  do  Município  de  Boituva,  nos  termos  do  disposto  no  Processo

Administrativo 2181/1/2022, VEM ATRAVÉS DESTE  CONVOCAR OS CANDIDATOS

inscritos para o Processo Seletivo – Cargo Instrutor de Esportes Basquetebom e

Instrutor  de  Esportes  Ginástica  Artística,  para  a  realização  da  prova  objetiva,

conforme segue:

 

DATA: 15.05.2022

HORÁRIO: 8h15 abertura dos portões 

9h Fechamento dos portões e início da prova 

12h Encerramento da Prova 

LOCAL: EMEF “Elza Brigida Labronicci 

Endereço: Rua Delfino walter,30 – Vila Ginasial – Boituva- São Paulo 

OS CANDIDATOS DEVERÃO CHEGAR COM 30 MIN DE ANTECEDÊNCIA NO LOCAL DA

PROVA,  MUNIDOS  DE  DOCUMENTO  DE  IDENTIFICAÇÃO,  INSCRIÇÃO  E

CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 

Boituva, 11 de maio de 2022.

Edson José Marcusso 

Prefeito do Município de Boituva

PROCESSO SELETIVO
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PROCESSO SELETIVO N° 011/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A  Prefeitura  do  Município  de  Boituva,  nos  termos  do  disposto  no  Processo
Administrativo  7323/1/2022,  faz  saber  que  PRORROGA  A  DATA DA PROVA
OBJETIVA.  para  o  presente  processo  seletivo  visando  o  preenchimento  das
funções de Instrutor do Projeto Caena, bem como as demais datas do cronograma. 

Através do presente edital, altera o cronograma como segue. 

Cronograma do Processo Seletivo

Provas Objetivas  22.05.2022

Divulgação do Gabarito 23.05.2022

Resultado das Provas Objetivas 27.05.2022

Recurso das Provas Objetivas 30.05.2022

Resultado dos Recursos 31.05.2022

Divulgação da Classificação Final 31.05.2022

Homologação 31.05.2022

* As datas das Provas Objetivas poderão ter alteração, sendo o presente
cronograma mera expectativa em face ao início e término do processo. 

Boituva, 11 de maio de 2022 

Edson José Marcusso 

Prefeito do Município de Boituva
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA DE BOITUVA

Rua Nove de Julho, 215 - Centro - Fone: (15) 3263-1023

CEP: 18550-000 – BOITUVA-SP
e-mail: saude@boituva.sp.gov.br site: www.boituva.sp.gov.br 

Ofício nº. 689/2022

Boituva, 06 de maio de 2022.

Ilmo Sr.

Adriano Mário Ferraris Fernandes

Secretário da Administração e Gestão Governamental

C/c: 

Douglas Correa Alves de Oliveira

Departamento de Relações Institucionais

Ref: Audiência Pública da Saúde

Prezado Senhor:

Venho por meio deste, encaminhar texto para divulgação em Diário Oficial e através dos

canais de comunicação o chamamento para Audiência Pública;

AUDIÊNCIA PUBLICA

A Prefeitura de Boituva, por meio de sua Secretaria Municipal de Saúde, informa que realizará

Audiência Pública no próximo dia 27 de Maio de 2022 (sexta-feira) a partir das 18h00min, para

apresentar a Prestação de Contas das Ações e Serviços da Saúde referente ao 1º Quadrimestre

(Jan, Fev, Mar e Abr de 2022), em cumprimento a Lei Federal N.º 8.689/93, artigo 12, à Emenda

Constitucional n.º 29, de 13/09/2000 e em conformidade com a LC 141 de 13/01/2.012

Observando ainda, que será respeitado o Decreto Municipal vigente, com regras de distanciamento

social e segurança do local.

Informamos  que  a  transmissão  será  ao  vivo  através  da  plataforma  do  Youtube  da  Câmara

Municipal.

Certos  de  podermos  contar  com a  atenção  dispensada,  aproveitamos  para  agradecer  a

atenção de sempre, e reiterar meus protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

    Assinado Digitalmente

Ana Paula Sampaio Moura Peres

Secretária Municipal de Saúde
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PROCESSO SELETIVO N° 08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA

MOTORISTA CATEGORIA D

OPERADOR DE MÁQUINAS- MOTONIVELADORA

OPERADOR DE MÁQUINAS- ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

A Prefeitura do Município de Boituva, nos termos do disposto no Processo Administrativo  /
2767/1/2022 , vem através deste PUBLICAR A CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA em face
ao processo  seletivo  de  Motorista  Categoria  D,  Operador  de  Máquinas-  Motoniveladora  e
Operador de Máquinas Escavadeira Hidráulica.

Art 1º. A Prova Prática para os cargos acima mencionado será realizada no dia 15 de Maio de

2022, com início as 08hs no Endereço: Rua Antônio Brasil Holtz, Bairro: Morada dos Ypes,

Boituva/SP, Ponto de referência: Na Rua do Posto de Tratamento de Água da Sabesp.

Art 2°. Convoca os candidatos abaixo relacionados para realização da mesma, conforme segue:

MOTORISTA CATEGORIA D
Inscrito

nº
Nome Horário da Realização da Prova

39 Vanessa Fonseca do Nascimento 08H00
37 Alexandre Paifer Melare 08H00
15 Roberta Torres G Antunes 08H00
22 Mariana Ap. dos S Oliveira 08H00
4 Frank Inácio de Oliveira 08H00

13 Carlos Alexandre R Batista 08H00
20 Silvio Camargo  Lisboa 08H00
2 Antonio Roberto Pantojo 08H00

41 Carlos Cesar de Camargo 08H00
32 Valdomiro Francisco de Paula 08H00
5 Anderson Ransi 08H00
9 Paulo Enrique Alves 08H00

24 Juércio Pereira de Souza 08H00
25 Jonathas Matheus C Ferreira 08H00
26 Ana Paula Pereira Fernandes 08H00

PROCESSO SELETIVO



Boituva, 11 de maio de 2022Edição 1175

6

Imprensa Oficial Eletrônico conforme a Lei Municipal n 2.682, de 29 de Junho de 2018.        :: Certificação Digital - NS: 5B:C8:2B:31:CC:7E:0D:D9 ::

27 Diego H P de S Dovalibe 08H00
28 Clodoaldo Lopes 08H00
30 José Leonardo Gomes Filho 08H00
38 Daniela Dias de Moura Conti 08H00

OPERADOR DE MÁQUINAS
6 Adriano Nochele 08H00

40 Marcio Pedro dos Santos 08H00

Art 3°.  A Prova Prática do cargo de  Motorista Categoria D constará em: em estacionar um
veículo em vaga delimitada por balizas removíveis  conduzir o veículo em via pública urbana,
operar equipamentos tais como: caçambas elevatórias e guindastes e demais tarefas que sejam
inerentes ao cargo.

§   A Prova referente ao estacionamento por balizas removíveis  terá duração máxima de 04
minutos.

Para a prova prática para o cargo de Motorista D será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez), e
será avaliado de acordo com as normas, sendo que o candidato que não tiver nota igual ou
superior a 5 (cinco) na prova prática será desclassificado.

O candidato ao executar a prova prática (condução do veículo em via pública) terá descontado
de sua pontuação o valor correspondente a:

I -Faltas Gravíssimas: 05 ( cinco) pontos cada uma:

- desobedecer a sinalização semafórica e de parada obrigatória,

- avançar sobre o meio fio,

-  não  colocar  o  veículo  na  área  balizada  em,  no  máximo,  três  tentativas,  no  tempo
estabelecido,

- avançar sobre o balizamento demarcado quando do estacionamento do veículo na vaga,

- transitar em contramão de direção,

- não completar a realização de todas as etapas da prova,

- avançar a via preferencial,

- provocar acidente durante a realização da prova,

- exceder a velocidade regulamentada para a via,

- cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima.

II- Faltas Graves: 03 ( três) pontos cada uma:

- desobedecer a sinalização da via ou ao agente de autoridade de trânsito,
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27 Diego H P de S Dovalibe 08H00
28 Clodoaldo Lopes 08H00
30 José Leonardo Gomes Filho 08H00
38 Daniela Dias de Moura Conti 08H00

OPERADOR DE MÁQUINAS
6 Adriano Nochele 08H00

40 Marcio Pedro dos Santos 08H00

Art 3°.  A Prova Prática do cargo de  Motorista Categoria D constará em: em estacionar um
veículo em vaga delimitada por balizas removíveis  conduzir o veículo em via pública urbana,
operar equipamentos tais como: caçambas elevatórias e guindastes e demais tarefas que sejam
inerentes ao cargo.

§   A Prova referente ao estacionamento por balizas removíveis  terá duração máxima de 04
minutos.

Para a prova prática para o cargo de Motorista D será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez), e
será avaliado de acordo com as normas, sendo que o candidato que não tiver nota igual ou
superior a 5 (cinco) na prova prática será desclassificado.

O candidato ao executar a prova prática (condução do veículo em via pública) terá descontado
de sua pontuação o valor correspondente a:

I -Faltas Gravíssimas: 05 ( cinco) pontos cada uma:

- desobedecer a sinalização semafórica e de parada obrigatória,

- avançar sobre o meio fio,

-  não  colocar  o  veículo  na  área  balizada  em,  no  máximo,  três  tentativas,  no  tempo
estabelecido,

- avançar sobre o balizamento demarcado quando do estacionamento do veículo na vaga,

- transitar em contramão de direção,

- não completar a realização de todas as etapas da prova,

- avançar a via preferencial,

- provocar acidente durante a realização da prova,

- exceder a velocidade regulamentada para a via,

- cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima.

II- Faltas Graves: 03 ( três) pontos cada uma:

- desobedecer a sinalização da via ou ao agente de autoridade de trânsito,

-não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção,

- não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a via transversal
para onde se dirige o veículo ou ainda quando o pedestre não haja concluído a travessia,
mesmo que ocorra o sinal verde para o veículo,

- manter a porta do veículo aberta ou semiaberta durante o percurso da prova ou parte
dele,

- não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente,

- não usar devido o cinto de segurança,

- perder o controle da direção do veículo em movimento,

- cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave.

III- Faltas Média: 02 ( dois) pontos cada uma:

       - executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar com o freio de mão
inteiramente livre,

       - trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação do
veículo ou do clima,

       - interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova,

       - fazer a conversão incorretamente

       - usar a buzina sem necessidade ou em local proibido,

       - desengrenar o veículo nos declives,

       -colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias,

       - usar o pedal de embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens,

       - entrar nas curvas com a engrenagem de tração de veículo em ponto neutro,

       - engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta durante o percurso,

       - cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média.

IV- Faltas Leves: 01 ( um ) ponto cada uma:

       - provocar movimentos irregulares no veículo sem motivo justificado,

       - ajustar incorretamente o banco do veículo destinado ao condutor,

       - não ajustar devidamente os espelhos retrovisores,

       - apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e sem movimento,

       - utilizar ou interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo,

       - dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada,
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       - tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro,

       - cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza leve.

Art 4°.  A Prova Prática do cargo de  Operador de Máquinas- Motoniveladora constará em:
Manobrar  a  máquina,  manipulando  os  comandos  de  marcha  e  direção  da  niveladora,
possibilitando a movimentação da  terra,  movimentar  a  lâmina da niveladora acionando as
alavancas de controle, manobrar a máquina acionando os comandos para empurrar a terra
solta, rebaixar as partes mais altas e nivelar a superfície.

Para a prova prática para o cargo de Operador de Máquinas será atribuída nota de 0 (zero) a 10
(dez), e será avaliado de acordo com as normas, sendo que o candidato que não tiver nota
igual ou superior a 5 (cinco) na prova prática será desclassificado.

O  candidato  ao  executar  a  prova  prática  terá  descontado  de  sua  pontuação  o  valor
correspondente a:

I -Faltas Gravíssimas: 05 ( cinco) pontos cada uma:

• Desobedecer a sinalização semafórica e de parada obrigatória.

• Avançar sobre o meio fio.

• Transitar em contramão de direção.

• Não completar a realização de todas as etapas da prova.

• Avançar a via preferencial.

• Provocar acidente durante a realização da prova.

• Exceder a velocidade regulamentada para a via.

• Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima.

II- Faltas Graves: 03 ( três) pontos cada uma:

• Deslocar o equipamento por estradas com a lâmina exposta (fora da largura das rodas);

• Não nivelar a superfície

• Não  conduzir  a  máquina  ao  local  indicado  para  fazer  a  nivelação,  não  posicionar
corretamente.

III- Faltas Média: 02 ( dois) pontos cada uma:

• Não operar o equipamento em declives com o câmbio em neutro.

• Não respeitar os limites de inclinação e tração do equipamento.

• Não utilizar a lâmina principal como freio. 
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       - tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro,

       - cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza leve.

Art 4°.  A Prova Prática do cargo de  Operador de Máquinas- Motoniveladora constará em:
Manobrar  a  máquina,  manipulando  os  comandos  de  marcha  e  direção  da  niveladora,
possibilitando a movimentação da  terra,  movimentar  a  lâmina da niveladora acionando as
alavancas de controle, manobrar a máquina acionando os comandos para empurrar a terra
solta, rebaixar as partes mais altas e nivelar a superfície.

Para a prova prática para o cargo de Operador de Máquinas será atribuída nota de 0 (zero) a 10
(dez), e será avaliado de acordo com as normas, sendo que o candidato que não tiver nota
igual ou superior a 5 (cinco) na prova prática será desclassificado.

O  candidato  ao  executar  a  prova  prática  terá  descontado  de  sua  pontuação  o  valor
correspondente a:

I -Faltas Gravíssimas: 05 ( cinco) pontos cada uma:

• Desobedecer a sinalização semafórica e de parada obrigatória.

• Avançar sobre o meio fio.

• Transitar em contramão de direção.

• Não completar a realização de todas as etapas da prova.

• Avançar a via preferencial.

• Provocar acidente durante a realização da prova.

• Exceder a velocidade regulamentada para a via.

• Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima.

II- Faltas Graves: 03 ( três) pontos cada uma:

• Deslocar o equipamento por estradas com a lâmina exposta (fora da largura das rodas);

• Não nivelar a superfície

• Não  conduzir  a  máquina  ao  local  indicado  para  fazer  a  nivelação,  não  posicionar
corretamente.

III- Faltas Média: 02 ( dois) pontos cada uma:

• Não operar o equipamento em declives com o câmbio em neutro.

• Não respeitar os limites de inclinação e tração do equipamento.

• Não utilizar a lâmina principal como freio. 

IV- Faltas Leves: 01 ( um ) ponto cada uma:

• Não utilizar EPI

• Não inspecionar pneus e possíveis avarias na máquina, dando uma volta completa ao
redor da máquina.

• Não subir na máquina com o corpo ereto e/ou de frente paa a máquina, com pelo
menos 3 pontos de apoio simultâneos e/ou pular degrau e/ou segurar no volante para
subir

• Não ajustar o banco e/ou retrovisor (es)

• Não colocar o cinto de segurança

• Não verificar câmbio em neutro e dar partida na máquina

• Não ligar pisca alerta e todos os faróis da máquina

• Deixar o freio de mão acionado

• Não devolver corretamente  a máquina no local inicial da prova

• Não descer da máquina com o corpo ereto e/ou de frente paa a máquina, com pelo
menos 3 pontos de apoio simultâneos e/ou pular degrau e/ou segurar no volante para
descer.

Art 5°. A Prova Prática do cargo de  Operador de Máquinas- Escavadeira Hidráulica constará
em: Operar a máquina montada sobre rodas ou esteiras e provida de uma pá de comando
hidráulico, conduzindo- a e acionando os comandos de tração e os comandos hidráulicos, para
escavar e mover terra, pedras, areia ou materiais semelhantes. 

Para a prova prática para o cargo de Operador de Máquinas será atribuída nota de 0 (zero) a 10
(dez), e será avaliado de acordo com as normas, sendo que o candidato que não tiver nota
igual ou superior a 5 (cinco) na prova prática será desclassificado.

O  candidato  ao  executar  a  prova  prática  terá  descontado  de  sua  pontuação  o  valor
correspondente a:

I -Faltas Gravíssimas: 05 ( cinco) pontos cada uma:

• Desobedecer a sinalização semafórica e de parada obrigatória.

• Avançar sobre o meio fio.

• Transitar em contramão de direção

• Não completar a realização de todas as etapas da prova.

• Provocar acidente durante a realização da prova.
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• Exceder a velocidade regulamentada.

• Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima.

II- Faltas Graves: 03 ( três) pontos cada uma:

• Não conduzir a máquina ao local indicado para fazer a vala ( simulação), não posicionar
corretamente.

• Não descarregar numa distância segura e tocar na fita.

III- Faltas Média: 02 ( dois) pontos cada uma:

• Não  inspecionar  niveis  de  líquidos:  óleo  motor,  óleo  da  transmissão  e  líquido  de
arrefecimento do radiador.

• Não destravar a lança da máquina antes de mexer nas alavancas de acionamento.

• Não colocar a rotação na faixa de 1300 a 1600 rpm antes de fazer a vala e trabalhar
nessa rotação.

• Não carregar corretamente no local indicado. Encher a concha com um só movimento.

• Após terminar, não travar a lança novamente

IV- Faltas Leves: 01 ( um ) ponto cada uma:

• Não utilizar EPI

• Não inspecionar pneus e possíveis avarias na máquina, dando uma volta completa ao
redor da máquina.

• Não subir na máquina com o corpo ereto e/ou de frente paa a máquina, com pelo
menos 3 pontos de apoio simultâneos e/ou pular degrau e/ou segurar no volante para
subir

• Não ajustar o banco e/ou retrovisor (es)

• Não colocar o cinto de segurança

• Não verificar câmbio em neutro e dar partida na máquina

• Não ligar pisca alerta e todos os faróis da máquina

• Deixar o freio de mão acionado

• Não devolver corretamente  a máquina no local inicial da prova

• Não descer da máquina com o corpo ereto e/ou de frente paa a máquina, com pelo
menos 3 pontos de apoio simultâneos e/ou pular degrau e/ou segurar no volante para
descer.
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• Exceder a velocidade regulamentada.

• Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima.

II- Faltas Graves: 03 ( três) pontos cada uma:

• Não conduzir a máquina ao local indicado para fazer a vala ( simulação), não posicionar
corretamente.

• Não descarregar numa distância segura e tocar na fita.

III- Faltas Média: 02 ( dois) pontos cada uma:

• Não  inspecionar  niveis  de  líquidos:  óleo  motor,  óleo  da  transmissão  e  líquido  de
arrefecimento do radiador.

• Não destravar a lança da máquina antes de mexer nas alavancas de acionamento.

• Não colocar a rotação na faixa de 1300 a 1600 rpm antes de fazer a vala e trabalhar
nessa rotação.

• Não carregar corretamente no local indicado. Encher a concha com um só movimento.

• Após terminar, não travar a lança novamente

IV- Faltas Leves: 01 ( um ) ponto cada uma:

• Não utilizar EPI

• Não inspecionar pneus e possíveis avarias na máquina, dando uma volta completa ao
redor da máquina.

• Não subir na máquina com o corpo ereto e/ou de frente paa a máquina, com pelo
menos 3 pontos de apoio simultâneos e/ou pular degrau e/ou segurar no volante para
subir

• Não ajustar o banco e/ou retrovisor (es)

• Não colocar o cinto de segurança

• Não verificar câmbio em neutro e dar partida na máquina

• Não ligar pisca alerta e todos os faróis da máquina

• Deixar o freio de mão acionado

• Não devolver corretamente  a máquina no local inicial da prova

• Não descer da máquina com o corpo ereto e/ou de frente paa a máquina, com pelo
menos 3 pontos de apoio simultâneos e/ou pular degrau e/ou segurar no volante para
descer.

§ A prova prática constituir-se-á na execução de tarefas a serem realizadas individualmente
pelo candidato, com tempo máximo de 10 (dez) minutos para sua execução.

Art 6 º. O candidato deverá comparecer no local designado, com antecedência mínima de 15
(quinze)  minutos,  munido  de  sua  Carteira  Nacional  de  Habilitação  categoria  D,  conforme
exigência para a posse no cargo.

Art 7º. Este edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Boituva, 11 de Maio de 2022 

Edson José Marcusso

Prefeito do Município de Boituva
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Edital de NOTIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA, relativamente à Regularização Fundiária de Interesse Social

–  REURB-S  do  núcleo  denominado  “NOSSA  SENHORA  APARECIDA”  com  acesso  pela  Estrada

Municipal BTV 186 – Luiz Suplicy, neste Município, com base na Lei Federal 13.465/2017 e o Decreto

Federal  que  a  regulamenta  nº  9.310/2018,  NOTIFICA os  proprietários,   confinantes  e  terceiros

interessados  do referido núcleo, não encontrados, bem como os que por qualquer motivo se recusam a

receber a notificação, para que apresentem manifestação dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da

data do presente Edital.

NOME MATRICULA

José Manoel de Almeida e Vicentina da Silva

Viana de Almeida

Matrícula nº 7.569 do CRI de Porto Feliz

Caio Luiz Figueiredo e Regina Helena Pistoresi

Figueiredo

Matrícula nº 7.569 do CRI de Porto Feliz

Julio Cesar Anguita e Luciana Aun Anguita Matrícula nº 7.569 do CRI de Porto Feliz

Jayme  de  Mello  de  Castro  Barbosa  e  Vera

Lucia de Castro Barbosa

Matrícula nº 7.569 do CRI de Porto Feliz

Frank  Legori  Harvey  Lawson  e  Marta  Vieira

Lawson

Matrícula nº 7.569 do CRI de Porto Feliz

Abelardo Antunes de Oliveira e Abighair Perim

de Oliveira

Matrícula nº 7.569 do CRI de Porto Feliz

João Baptistella e Modesta Firmioni Baptistella Matrícula nº 7.569 do CRI de Porto Feliz

Maria Grechi Matrícula nº 2.113 do CRI de Porto Feliz

Silvia  Eliana  Grechi  Goulart  e  Altamir  de

Almeida Goulart

Matrícula nº 2.113 do CRI de Porto Feliz

Lyzímaco Aliprando Grechi Matrícula nº 2.113 do CRI de Porto Feliz

Albino Sartorelli e Ida Gavioli Sartorelli Matrícula nº 2.113 do CRI de Porto Feliz

Benedito Sartorelli Matrícula nº 2.113 do CRI de Porto Feliz

Clovis Cataldi Matrícula nº 2.113 do CRI de Porto Feliz

Tereza Maria do Amaral Matrícula nº 2.113 do CRI de Porto Feliz

Parque  Antártica  Empreendimentos  Ltda.

CNPJ/MF nº 03.875.855/0001-54

Matrícula nº 2.113 do CRI de Porto Feliz

BOITUVA – CAPITAL DO PARAQUEDISMO

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
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Ficam NOTIFICADOS, também, os terceiros interessados para que apresentem manifestação dentro do

prazo de 30 (trinta) dias contados da data do presente Edital. 

A  ausência  de  manifestação  dos  indicados  referidos  no  §  6º  do  artigo  31  será  interpretada  como

concordância com a Reurb pelo Projeto de Regularização Urbanística do núcleo denominado de “NOSSA
SENHORA  APARECIDA”.  Este  projeto  está  documentado  no  Processo  Administrativo  nº  807/2021
disponível  para  consulta  nas  dependências  da  Secretaria  de  Negócios  Jurídicos.  A  referida

regularização está sendo realizada através de convênio firmado entre a Prefeitura do Município de Boituva

e  o  Programa  Cidade  Legal  da  Secretaria  de  Habitação  do  Estado  de  São  Paulo.  O  perímetro  de

regularização está descrito a seguir.

O perímetro de regularização está descrito a seguir:

O Núcleo está localizado na  Estrada Municipal BTV – 186 – Luiz Suplicy,  Nossa Senhora Aparecida –
Boituva/SP.

A descrição da área tem início no Ponto  1, de coordenadas N 7.422.655,35 e E 218.372,27; situado na
divisa da Estrada Municipal BTV - 186 Luiz Suplicy com o Remanescente da Matrícula nº 7.569 do CRI de
Porto Feliz; deste ponto segue confrontando com o Remanescente da Matrícula nº 7.569 do CRI de Porto
Feliz com o azimute de  28°47'02" e distância de  12,86m até o vértice 2;   deste ponto segue com o
azimute  de  22°33'55" e  distância  de  18,42m até  o  vértice  3;  deste  ponto  segue  com o  azimute  de
11°09'49" e distância de  13,52m até o vértice 4; deste ponto segue com o azimute de  356°39'53" e
distância de  19,14m até o vértice 5;  deste ponto segue com o azimute de  354°10'35" e distância de
46,41m até o vértice 6; deste ponto segue com o azimute de  353°53'46" e distância de  68,51m até o
vértice 7; deste ponto segue com o azimute de 342°58'17" e distância de 109,42m até o vértice 8; deste
ponto segue com o azimute de 331°24'29" e distância de 9,17m até o vértice 9; deste ponto segue com o
azimute de  307°17'30" e distância de  8,94m até o vértice  10; deste ponto  segue com o azimute de
261°39'52" e distância de  31,57m até o vértice 11; deste ponto segue com o azimute de  258°20'44" e
distância de 7,17m até o vértice 12; situado na divisa do Remanescente da Matrícula nº 7.569 do CRI de
Porto Feliz com a Rua Sem Denominação; deste ponto segue confrontando com a Rua Sem Denominação
com o azimute de  347°29'09" e distância de  12,25m até o vértice 13; situado na divisa da Rua Sem
Denominação com o Remanescente da Matrícula nº 7.569 do CRI de Porto Feliz;  deste  ponto segue
confrontando  com o  Remanescente  da  Matrícula  nº  7.569  do  CRI  de Porto  Feliz com o azimute de
43°45'19" e distância  de  5,49m até  o  vértice  14;  deste  ponto segue com o azimute de  23°53'43" e
distância de 5,49m até o vértice 15; deste ponto segue com o azimute de 6°43'16" e distância de 32,46m
até o vértice 16; deste ponto segue com o azimute de 6°17'16" e distância de 31,27m até o vértice 17;
deste ponto segue com o azimute de 7°04'49" e distância de 37,55m até o vértice 18; deste ponto segue
com o azimute de 10°08'10" e distância de 40,87m até o vértice 19; deste ponto segue com o azimute de
111°00'06" e distância de  42,33m até o vértice 20; deste ponto segue com o azimute de  102°23'45" e
distância de  2,62m até o vértice 21; deste ponto segue com o azimute de  110°46'08" e distância de
22,99m até o vértice 22; deste ponto segue com o azimute de 115°05'46" e distância de 11,47m até o
vértice 23; deste ponto segue com o azimute de  111°51'03" e distância de  19,79m até o vértice 24;
situado na divisa do Remanescente da Matrícula nº 7.569 do CRI de Porto Feliz com a Estrada Municipal
BTV - 186 Luiz Suplicy; deste ponto segue confrontando com a Estrada Municipal BTV - 186 Luiz Suplicy
com o  azimute  de  111°51'03" e  distância  de  9,23m até  o  vértice  25;  situado  na  divisa  da  Estrada
Municipal BTV - 186 Luiz Suplicy com o Remanescente da Matrícula nº 7.569 do CRI de Porto Feliz; deste
ponto  segue confrontando com o  Remanescente da Matrícula nº 7.569 do CRI de Porto Feliz com o

BOITUVA – CAPITAL DO PARAQUEDISMO
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azimute de  210°08'27" e distância de  45,70m até o vértice 26; deste ponto segue com o azimute de
212°17'39" e distância de  47,79m até o vértice 27; deste ponto segue com o azimute de  212°33'48" e
distância de  31,24m até  o vértice 28; deste ponto segue com o azimute de  165°48'42" e distância de
66,43m até o vértice 29; deste ponto segue com o azimute de 166°58'51" e distância de 55,05m até o
vértice 30; deste ponto segue com o azimute de 172°48'54" e distância de 11,23m até o vértice 31; deste
ponto segue com o azimute de 165°03'12" e distância de 20,95m até o vértice 32; deste ponto segue com
o azimute de  21°06'34" e distância de  7,88m até o vértice 33; deste ponto  segue com o azimute de
36°40'50" e distância de  11,20m até o vértice 34; deste ponto segue com o azimute de  41°03'14" e
distância de  27,23m até o vértice 35; deste ponto segue com o azimute de  114°20'02" e distância de
21,38m até o vértice 36; deste ponto segue com o azimute de 115°44'22" e distância de 42,69m até o
vértice 37; deste ponto segue com o azimute de 227°25'18" e distância de 5,07m até o vértice 38; deste
ponto segue com o azimute de 214°05'25" e distância de 14,57m até o vértice 39; deste ponto segue com
o azimute de  216°55'06" e distância de  46,24m até o vértice 40; deste ponto segue com o azimute de
132°35'45" e distância de  6,84m até o vértice 41; deste ponto segue com o azimute de  134°05'43" e
distância de 9,14m até o vértice 42; deste ponto segue com o azimute de 133°40'44" e distância de 7,26m
até o vértice 43; deste ponto segue com o azimute de 134°54'35" e distância de 5,38m até o vértice 44;
deste ponto segue com o azimute de 134°07'52" e distância de 11,14m até o vértice 45; situado na divisa
do Remanescente da Matrícula nº 7.569 do CRI de Porto Feliz com a Matrícula nº 2.113 do CRI de Porto
Feliz; deste ponto segue confrontando com a Matrícula nº 2.113 do CRI de Porto Feliz com o azimute de
222°58'12" e distância de  27,39m até o vértice 46; deste ponto segue com o azimute de  222°12'30" e
distância de  26,83m até o vértice 47; deste ponto segue com o azimute de  221°36'38" e distância de
5,17m até o vértice 48; deste ponto segue com o azimute de  223°09'23" e distância de  47,93m até o
vértice 49; deste ponto segue com o azimute de 218°59'24" e distância de 11,05m até o vértice 50; deste
ponto segue com o azimute de 207°18'46" e distância de 1,88m até o vértice 51;  situado na divisa da
Matrícula nº 2.113 do CRI de Porto Feliz com a Estrada Municipal BTV - 186 Luiz Suplicy; deste ponto
segue confrontando com a  Estrada Municipal BTV - 186 Luiz Suplicy com o azimute de  306°30'10"  e
distância de 10,01m até o vértice 1, até atingir o ponto inicial desta descrição perfazendo uma área total
de 23.000,93m². 
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