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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Regulamenta instrumento da política territorial para 

aplicação do direito de preempção, previsto na Lei 

Complementar nº 405/2019 – Plano Diretor de 

Desenvolvimento de Piracicaba. 
 

   Art. 1º O Município poderá exercer o direito de preempção para aquisição de imóveis 

urbanos objeto de alienação onerosa, localizados no Município de Piracicaba, com o propósito de 

contribuir para a efetivação dos princípios e realização dos objetivos da Lei Complementar nº 405, de 18 

de dezembro de 2019 – Plano Diretor de Desenvolvimento de Piracicaba (PDD).  
 

   Parágrafo único. O direito de preempção será exercido sempre que o Município 

necessitar de áreas para: 
 

   I - execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;  
 

   II - regularização fundiária;  
 

   III - constituição de reserva fundiária;  
 

   IV - ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 
 

   V - implantação de equipamentos urbanos e comunitários;  
 

   VI - criação de espaços públicos, livres, áreas verdes e espaços de cultura e de lazer, 

dentre eles, os Parques Lineares estabelecidos no PDD; 
 

   VII – criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse 

ambiental; 
 

   VIII – proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 
 

   Art. 2º O direito de preempção será exercido nas áreas a seguir descritas e indicadas no 

Mapa 1 do Anexo Único, que fica fazendo parte integrante da presente Lei Complementar, pelo prazo 

constante do art. 3º desta Lei: 
 

   I - imóvel conhecido popularmente como “Chácara Nazareth”, localizado no bairro 

Centro, registrado na Matrícula nº 66.458, do 1º Registro de Imóveis, o qual será destinado à proteção de 

áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico; 
 

   II - imóvel conhecido popularmente como “Casarão da Boyes”, localizado no bairro 

Centro, registrado na Matrícula nº 55.738, do 2º Registro de Imóveis, o qual será destinado à proteção de 

áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico; 
 

   III – imóvel conhecido popularmente como “Nosso Lar”, localizado no bairro Centro, 

registrado na Matrícula nº 91.201, do 2º Registro de Imóveis, o qual será destinado à implantação de 

equipamentos urbanos e comunitários; 
 

   IV – imóveis da antiga área da empresa Mausa, localizados no bairro Centro, registrados 

nas Matrículas nº 19.424, 59.726, 69.104, 69.105, 69.108, 69.109, 69.110, 69.111, 69.112, 69.113, 

69.116, 69.118, 69.122, 69.123, 69.126, 69.130 e 71.677, todas do 2º Registro de Imóveis, os quais se 
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destinarão  à execução de programas e projetos habitacionais de interesse social e à implantação de 

equipamentos urbanos e comunitários; 
 

   V - imóvel localizado no bairro Dois Córregos, registrado na Matrícula nº 17.558, do 2º 

Registro de Imóveis, o qual se destinará à implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
 

   VI – imóveis popularmente conhecidos como “Pedreira do Morato”, localizados no bairro 

Morato, registrados nas Matrículas nº 12.449 e 27.336, do 1º Registro de Imóveis, os quais se destinarão à 

criação de espaços públicos, livres, áreas verdes e espaços de cultura e de lazer; 
 

   VII - imóvel localizado em frente à Igreja Santa Catarina no bairro Nova América, 

registrado na Matrícula nº 22.263, do 2º Registro de Imóveis, o qual se destinará à implantação de 

equipamentos urbanos e comunitários e à execução de programas e projetos habitacionais de interesse 

social; 
 

   VIII - imóveis da antiga área da empresa NG, localizados no bairro Vila Rezende, 

registrados nas Matrículas nº 1.535, 1.536, 1.537 e 23.874, todas do 1º Registro de Imóveis, os quais se 

destinarão à implantação de equipamentos urbanos e comunitários e à execução de programas e projetos 

habitacionais de interesse social. 
 

   § 1º As áreas sob as quais incidirá o direito de preempção e sua finalidade deverão ter 

averbação nas matrículas junto aos Registros de Imóveis do Município de Piracicaba, para fins de 

aplicação do instituto e de suas restrições ao direito de propriedade.  
 
   § 2º O Município poderá regulamentar outros procedimentos por meio de Decreto do 

Executivo. 
 

   Art. 3º O Município terá preferência na aquisição de imóveis sujeitos ao direito de 

preempção pelo prazo de 5 (cinco) anos contado a partir da publicação desta Lei e poderá ser renovado, 

por lei, a partir de um ano após o decurso do prazo inicial de vigência.  
 

   Parágrafo único. O direito de preempção fica assegurado durante o prazo de vigência 

fixado na forma do caput do presente artigo, independentemente do número de alienações referentes ao 

mesmo imóvel. 
 

   Art. 4º Quando houver terceiros interessados na compra dos imóveis sujeitos ao direito 

de preempção o proprietário destes imóveis deverá notificar a Prefeitura informando a intenção de aliená-

lo onerosamente.  
 

   § 1º A declaração de intenção de venda do imóvel sujeito ao direito de preempção deverá 

ser protocolada pelo proprietário com os seguintes documentos:  
 

   I - contrato preliminar ou proposta de compra assinada pelo terceiro interessado na 

aquisição do imóvel no qual deverá constar preço, condições de pagamento e prazo de validade;  
 

   II - endereço do proprietário do imóvel para recebimento de notificações;  
 

   III - certidão atualizada da matrícula do imóvel, considerada esta aquela que tenha sido 

expedida nos 30 (trinta) dias anteriores ao protocolo da declaração de intenção de venda;  
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   IV - declaração assinada pelo proprietário, sob as penas da Lei, informando se incidem ou 

não quaisquer encargos e ônus sobre o imóvel, inclusive os de natureza real, tributária ou pessoal 

persecutória. 
 

   § 2º O Município terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento do 

protocolo da declaração de intenção, para manifestar, por escrito, seu interesse de aquisição do imóvel 

sujeito ao direito de preempção. 
 

   § 3º O Município poderá decidir pela renúncia ou não ao direito de preempção a partir da 

notificação pelo proprietário, desde que devidamente consultadas as Secretarias e Autarquias afins e sem 

prejuízo à manutenção do direito de preempção em futuras alienações, nos termos da presente Lei 

Complementar. 
 

   § 4º O Município fará publicar, no Diário Oficial do Município e em pelo menos um 

jornal local ou regional de grande circulação, edital de aviso da notificação recebida nos termos desta Lei 

Complementar e da intenção de aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada. 
 

   § 5º Transcorrido o prazo mencionado § 2º deste artigo sem manifestação do Poder 

Público, fica o proprietário autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas condições da proposta 

apresentada. 
 

   § 6º Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a apresentar ao 

Município, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia do instrumento público de alienação do imóvel. 
 

   § 7º A alienação processada em condições diversas da proposta apresentada é nula de 

pleno direito. 
 

   § 8º Ocorrida a hipótese prevista no § 7º deste artigo, o Município poderá adquirir o 

imóvel pelo valor da base de cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for 

inferior àquele. 
 

   Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor ........................ na data de sua publicação. 
 

 

 

BARJAS NEGRI 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 


