
PREFEITURA MUNICIPAL 
URÂNIA 

CNP-J: 46.611.117/0001-02 ESTADO DE SÃO PAULO 

DE C R E T O N°. 059/2018. 

URÂNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL · ADM. 2017-2020 

"DISPÕE SOBRE CESSÃO DE USO ATÍTULO GRATUITO 
DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 
DO LOTEAMENTO JARDIM SÃO PAULO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS". 

MÁRCIO ARJOL DOMINGUES, Prefeito do Município de Urânia, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 

CONSIDERANDO que os sistemas de abastecimento de água e de coleta 
de esgoto sanitário com suas respectivas ligações, implantados no loteamento Residencial Jardim 
São Paulo, de propriedade da empresa Residencial Jardim São Paulo Empreendimento 
Imobiliário SPE Ltda, foram executados e concluídos de acordo com os projetos aprovados por 
esta Municipalidade e atestado de conclusão de obras expedido pela Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo - SAPESP; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 3.355/2018, de 16 de outubro de 
2.018, que autorizou o Município de Urânia a receber em doação referidas as redes de 
abastecimentos de água e esgoto, com as respectivas ligações do Loteamento Jardim São Paulo; 

~ONSIDERANDO o Termo de Doação assinado em 01 de novembro de 
2.018, através do qual foi realizada a doação, pelo Residencial Jardim São Paulo 
Empreendimento Imobiliário SPE Ltda para Município de Urânia, das Redes de Água e Esgoto e 
respectivas ligações do Loteamento Jardim São Paulo; 

CONSIDERÀNDO que para se colocar...referidos sistemas em operação no 
meneionado loteamento, com suas respectivas ligações, imprescindí eJ se faz que os mesmos 
sejam cedidos, gratuitamente, à concessionária que presta os referjdos seJViços para o Município; 

DECRETA: 
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Convênio de Cooperação n° 932/2007, firmado entre o Município de Urânia e Secretaria de 
Estado de Saneamento e Energia. 

Art. r - As redes de abastecimento de água e coleta de esgoto, com suas 
respectivas ligações que ora são cedidas para uso, possuem o seguinte detalhamento: 

I- REDE DE DISTRIBUIÇAO'-l>E ÁGUA POTÁVEL, com extensão de 4.612,94 metros 
lineares, no valor otal de R$ 109.737,83 (cento e nove mil, setecentos e trinta e sete reais e 
oitenta e três centavos, sendo composta da seguinte forma: 

a- Tubo de PVC rígido PB JE com 50 mm de diâmetro, extensão de 3.612,90 metros lineares 
no valor de R$ 52.742,83 (cmqüenta e dois mil setecentos e quarenta e dois reais e oitenta 

d-

e três enta:vos). 
Tubo ae PVOC rígido PB JE com 15 mm de diâmetro, extensão de 496,74 metros lineares 
no hlor <i/ R$ 9.343,58 (no e mil trezentos e quarenta e três reais e cinqüenta e oito 
centavos). ' 

u o de PVC rígido PB JE com 100 mm de diâmetro, extensão de 318,40 metros lineares 
no valor de R$ 8.682, 77 (oito mil seiscentos e oitenta e dois reais e setemta e sete 

r 

a- , com §_ mm de diâmetro, extensão de 151 ,20 metros 
lineares no valor de R$ 117.655,20 (cento e dezessete mil seiscentos e cinqüenta e cinco 
reais e vinte centavos). 
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b- Tubo PVC coletor esgoto PB JE com 150 mm de diâmetro, extensão de 4.176,84 metros 
lineares no valor de R$ 192.7 61 ,17 (cento e noventa e dois mil setecentos e sessenta e um 

reais e dezessete centavos). 
c- Tubo PVC coletor esgoto PB JE com 200 mm de diâmetro, extensão de 4.17 metros 

lineares no valor de R$ 185,48 (cento e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). 

IV- RAMAIS DE LIGAÇÕES DE ESGOTO, com total de 497 ligações, constituída de Tubos 
de PVC Coletor PB JE, DN 100 mm, no valor de R$ 114.493,50 (cento e quatorze mil 
quatrocentos e noventa e três reais e cinqüenta centavos). 

V- LINHA DE REC~QUE DE ESGOTO, com extensão de 72'2,57 metros lineares, no valor 
total de R$ 44.954;90 (quarenta e quatro mil novecentos e cinqüenta e quatro reais e noventa 
centavos), sendo composta da seguinte forma: 

a- Tubo FF coletor de esgoto PB JE com 150 mm de diâmetro, extensão de 20,86 metros 
lineares no valor de R$ 4.339,92 (quatro mil trezentos e trinta e nove reais e noventa e 
dois centavos). 

b- Tubo PV DEF0FO PB JE com 150 mm de diâmetro, exttmsão de 701,71 metros 
lineares, no valor de R$ 40.614,97 (quarenta mil seiscentos e quatorze reais e noventa e 
sete centavos). 

VII - RESER :A 

Parágrafo Único - O valor total das redes de abastecimento de água e coleta de esgoto, linha de 
recalque de esgoto, com as respectivas ligações, estação elevatória de esgoto e reservatório 
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metálico apoiado, implantadas, está avaliado em R$ 981.037,12 (novecentos e oitenta um mil, 

trinta e sete reais e doze centavos). 

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Urânia 

Urânia SP, 06 de novembro de 2.018. 
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