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DECRETO NO 3.011, DE15 DE JANEIRO DE 2014.

“DISPOE SOBRE A REVERSAO DE A40VEL

DCL4DO A SENHORA OZ比Z4　AL施S DA S比V4

S重L VE舶A S重L ,他’’.

O PR田FEITO MUNICIPAL DE BURITAMA, Estado de S蚤o Paulo, nO uSO de

SuaS atribuic6es legalS e血anadas da Lei Organica MunicipaI e,

CONSIDERANDO que atrav6s do requerimento protocolado junto a esta

MunicIPalidade sob o nO 784 de 18・05・2010, a Senhora Ozilia AIves da Silva Silveira Silva,

SOlicita aprovacfo de prqjeto e alvara de constru9fo de barracao medindo 360,00 m2 em

drea localizada nos Iotes Ol e O2 da quadra “A” do Distrito Industrial Eliziario Severino

Pereira”.

CONSIDERANDO que a senhora Ozilia em 201 1, atraVeS dos protocolos nO lOO

de 14.01.201 1’e 364 de 16.02.201 1, reSPeCtivamente, PrOtOCOIou requerimento solicitando

OS incentivos da Lei Municipal nO 2.87 de 29.05.2001.

CONSIDERANDO que com o objetivo de atender o programa de doa9各O de

im6veis para incentivo industrial como foma de gerapao de empregos aos cidadfbs

buritamenses’bem como’em delibera9aO feita pela comiss為o Industrial MunicIPal, eSte

municipio doou extraoficial a se血ora Ozilia言m6vel com a area superficial de L200 m2

(un mil e duzentos metros quadrados), COnStituida pelos Iotes j各mencionados acima;

CONSIDERANDO que a doa9各O enCOntra-Se embasada na Lei MunicIPal nO

2.807/01 e, que em fun9aO da Lei MunicIPal citada, referido ato foi clausulado com

Obriga96es a serem cumpridas pela donat各rla, COnStando na respectiva escritura pthlica,

dentre eles os segumteS:

5.1- O im6vel recebido pela donat各ria nfb poder各ser oferecido como garantia em

financiamento e/ou empr6stimos de qualSquer natureZa;

5・2- a donataria se obriga a manter em seu quadro de empregados, nO mfnimo, 70%

(Setenta POr CentO) de pessoas residentes no mしmicipio de Buritama-SP;

5 ・3- na hip6tese de recuperac着o judicial, eXtredudicial, Ou falencia do empres各rio e da

SOCiedade empresむia, O im6vel revertera automaticamente ao patrim6Ilio pめlico do

municIPIO independentemente de notifica9aO, amlgaVel ou judicial, Sem direito a

ressarcimento, Sendo que as benfeitorias nele construidas incoxporar-Se-aO aO meSmO;

5・4- a emPreSa implantada ou transferida para a Zona ou Distrito Industrial, em

hip6tese alguma podera ser alienada antes do prazo de lO (dez) anos, da data de doacao,

Sem que haja a anu台ncia da Comissfo Municipal Industrial de Buritama;

5・4.1- em CaSO da venda de que trata o item 5.4, a aliena辞o destinar-Se-各sempre

Para fins industrialS, Ou entfo, Se for conveniente, Para fins comercialS, tendo

necessariamente a manifesta確o favorgivel da Comissfo MunicIPal In
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5・5- em CaSO de venda da area ot)jeto desta aliena印, a meSma destinar-Se-a SemPre

Para fins industrialS, Ou Se for conveniente, Para fins comercialS, tendo necessariamente a

manifestacao favorivel da ComissわMunicIPal Industrial de Buritama;

5・6- aS Obras da industria a ser implantada ou transferida para a irea objeto da

Pre5ente doa9fo deverfo estar concluidas no prazo de doze (12) me5eS, COntados da data da

assmatura do contrato (1 0.09.2009), SOb pena de perda dos incentlVOS COnCedidos atraves

da Lei MunicIPal nO 2.807/Ol;

5・7- O nfo cunprlmentO dos encargos e prazos previstos neste instrumento e na Lei

Municipal nO 2.807/01言mplicar各na revers釦o do im6vel ao patrin∂nio p的lico da

municIPalidade, Sem direito a qualquer ressarcimento言ndependentemente de notifica9登O,

quer amlgaVel ou judicial, Sendo que as benfeitorias nele construidas, neCeSS各rias言iteis ou

VOluntarias, feitas pela donat各ria no im6vel o切eto desta doa確O, ficarao a ele incorporadas,

Sem que aSSista a mesma qualquer direito de reten9fro, meSmO em CaSO de reversあ, a qual,

Se OCOrrer, naO gerar各a donataria direito a indeniza9あe/ou ressarcimento, Circunstancias

que s肴o de pleno conhecimento da donatdria;

5.8- a donataria se responsabiliza por eventual dano ambiental que ve血a a causar,

VeZ que Serまinstalada empresa do ramo de sulfatos;

CONSIDERANDO que a doa碑O em tela foi feita verbalmente, COnfome se

COnStata dos autos do processo da referida interessada’e diante do requerimento da pr6prla

interessada datado de 1 8・05.2009, arquivado junto a esta MunicIPalidade;

CONSIDERANDO que a interessada foi notificada da decisao da Comissfo, bem

COmO do deferimento do Executivo MunicIPal, referente a doa9fo dos Iotes, e que fosse

Observado o disposto no a血go 5O da mencionada lei.

CONSIDERANDO que a senhora Ozilia atrav6s de requerimento protocolado sob o

nO 487, SOlicita prazo de 30 dias para mudan9a da fima NUTR量AGRO COMERCIO DE

PRODUTOS BUR量TAMA LTDA ME.

CONSIDERANDO que em reuniao tida pela Comissao血dustrial na data de

23.O2.201 1, foi deliberado sobre com皿icar o Se血or Prefeito para elabora9fo do contrato

de doa9fb com encargos, diante da documenta9aO analisada e deferida pela referida

CONSIDERANO que em O6.04.2011, a interessada foi no舶cada de que deveria

apresentar a constitui9aO da sociedade comercial ou individual nun prazo de 60 dias, e que

ate a data de 22.06.201 1, nfb havia constituido, POis fora notificada novamente.

CONSIDERANDO que em O9.03.2012 a interessada foi notificada novamente de

que deveria regularizar sua situa碑O Perante a MunicIPalidade, SOb pena de que nfb o

fizesse o im6vel seria revertido.

CONSIDERANDO que a Administra9aO PeCOu em n着O Viabilizar formalmente o

COntratO de doa9肴O, nem a interessada em agilizar tais documentos para a efetiva

implantacao da empresa naquele local, foi onde em Ol.04.2013 foi a mesma notificada para

regularizar sua situa9aO Perante O 6rgao publico sob pena de rev練sao novamente, qual
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ate entao nao havia sito feito.

CONSIDERANDO que a interessada contra notificou dizendo que apesar de nao ter

Sido elaborado o respectivo contrato, a meSma deu inicio a constru9aO de barrac肴o que

infelizmente foi destruido por vendaval ainda no exercicio de 2012, e que depois disto foi

COnStatado por servidores p止blicos municIPalS, que naquele local, nada mais foi executado.

CONSIDERANDO que ao que parece a interessada apesar de nfb ter o contrato

Celebrado, naO demonstrou interesse em iniciar novamente a construcao de barracあ

naquele local, nem meSmO em efetivamente implantar a empresa que no momento

OPOrtunO, ele demonstrou interessada em transferi-1a.

CONSIDERANDO o numero suficiente de interessados de fato em se implantar

naquele local, Para gerar emPregOS a POpulap肴o buritamense, e tendo em vista que naquele

local, naO disp6e de lotes vazios para o respectivo atendimento, eXCetO eStas emPreSaS que

Vem PrOtelando iniciativas ao inv6s de a9fo.

CONSIDERANDO FINALMENTE o Parecer Juridico dado pela Assessoria

Juridica do Municipio’n9 Sentido de que com base no artigo 9O, § 1O da Lei Municipal nO

2.807/01, O n肴O CunPrlmentO dos encargos, lmPlica na REVERSAO do im6vel ao

Patrim6nio publico da municipalidade, Sem direito a qualquer ressarcimento,

independentemente de notifica9aO, quer anig缶vel ou judicial.

DECRETA:

Artigo IO - Fica declarada a reversあao patrim6nio p心blico municIPal do im6vel

doado verbalmente a senhora Ozilia AIves da Silva Silveira Silva, POrtadora do CPF (MF)

nO 216.490.588-10, relativamente a drea de l.200 m2, COnStituido dos Lotes nO Ol e O2 da

Quadra “A” do Parque Industrial Eliziario Severino Pereira, dentro da缶ea maior ot)jeto da

Matricula nO 6.993, do Oficial de Registro de Im6veis e Anexos de Buritama (SP).

Paragrafo Unico　-　A presente revers奮o　6　declarada tendo em vista o

descumprlmentO do disposto na Lei MunicIPal nO 2.807/0 1.

Artigo 2O - Este Decreto entrar各elr

BuritamalSP, 15 de janeiro de

EmancIPa尊O Politica.

na data de sua publica鋳O.

14, 96 anos de Funda碑o e 65 anos de

OS SANTOS TEIXEIRA
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