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DECRETO NO 3.023, DE O3 DE FEVEREIRO DE 2014.

“DISPOE SOBRE A REVERふ40 DE JMOVEL DOADO A

SENHO尼4 OZ比L4 ALPESDA S比7E確A S比坊4 ”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA) nStado de S釦Paulo, nO uSO de suas

atribuic6es legalS e血anadas da Lei Organica Municipal e)

CONSIDERANDO que atrav6s do requerimento protocolado 」untO a eSta

M皿icipalidade sob o nO 784 de 18.05・2010’a Se血ora Ozilia AIves da Silveira Silv:ちSOlicita

aprova確O de prQjeto e alvar各de construc肴o de barrac各o medindo 360,00 m2 em鉦ea localizada

nos Iotes Ol e O2 da q脚dra負A�F��F�7G&友��匁GW7G&��ﾂ�Vﾆ率��&薬�6WfW&匁���W&V�&��Σ

CONSIDERANDO que a se血ora Ozilia em 2011, atraV6s dos protocoIos nO lOO de

14.Ol.201l e 364 de 16.02.2011, reSPeCtivamente’PrOtOCOIou requerimento solicitando os

incentivos da Lei Municipal nO 2.8O7 de 29.05・2001, COm a doa9aO de area medindo l.200,00m2,

defronte a Avenida Santa Barbara;

CONSIDERANDO Oficio especial expedido pelo Presidente da Comiss各o Industrial da

epoca datado de 23 de fevereiro de 2011, dirigido ao sr・ Prefeito, COmunicando sobre a

aprova9各o do requerimento da sra Ozilia pela referida comissao, na doap肴o de l.200,00m2

COmPOStO dos Iotes Ol e O2 da quadra高A”, Para a implantapao da empresa, e ainda’dizendo que

toda docunentapao apresentada estava de acordo com a legisla9努O m皿icipal, e finalmente

Pedindo o deferimento e a celebra9登O dos contrato de doa9§O COm enCargOS, reSPeitados o

disposto no par芝垣rafo血ico, do artigo 5O da Lei MunicIPal nO 2.807 de 29.05,2001;

CONSIDERANDO que no anverso do requerimento protocolado sob o nO 364 de

16.02.201 1’eXiste un despacho SEM ASSENATURA do se血or Prefeito Murhoipal, COm OS

Seguintes dizeres‥ ``Confome o deliberado em ata pela comissao municipal industrial, quias

raz6es sao adotadas para a presente decisあ, defiro o requerimento da sra. Ozilia AIves da

Silveira Da Silv;ちPrOtOCOlado sob o nO 364/1 1, devendo a mesma ser notificada nos temos do

Paragrafo血lico do artigo 5O, e do aIt 60 da Lei 2.807/01�ｰ

CONSIDERANDO que em 24 de fevereiro de 2011, a Comissao Industrial, foi

Oficializada atrav5s do Of n. 24/201 1-WrS’Para que nOtifique a interessada Ozilia AIves da

Silveira da Silva para que se adeque ao previsto no paragrafo血oo, do artigo 5O, da Lei

2.807/01;

CONSIDERANDO que o senhor Presidente da comissao notificou a iriteressada com

data de 12.04・2011 ¥OVotificapfro 21/201 1), COnStatando que todos os documentos foram

analisados’e fixou prazo de 60 dias庇eis, Para PrOVidenciar a constitui肇o da sociedade

COmerCial ou individual;

CONSIDERANDO que novamente o senhor Presidente da comissao notificou a

interessada com data de 22.06.201 1 (No舶capao 25/201 1), infomando sobre o prazo fixado na

notificapao anterior’havia expirado, e que CaSO n登o fosse cunprido, eSteS terrenOS Seriam

revertidos ao patrim6nio pdblico;
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CONSIDERANDO que nao ha de se falar em reversao de drea que nem sequer foi

Oficialmente doada・ Ou Seya’atrav5s de temo de doapあ, Onde as partes interessadas tomam

Ciencia e assmam O atO;

CONSIDERANDO que o se血or Prefeito Municipal notificou extraludicialmente a

interessada com data de 14.03.20 12月Para que a interessada efetivanente regularize sua situapao

PeraIrfe a M皿iclpalidade, de acordo com a Lei Municipal nO 2.807/01, nO PraZO de 15 dias,

COntados da efctivapao da notifica嘩O, SOb pena de encaminhanento da situn碑O Para a Comissfo

M皿icipa=ndustrial de Buritana - SP・ a fim de elaborar parecer para avaliar a possibilidade de

“Revers各o”;

CONSIDERANDO que a se血ora Ozilia atrav6s de requerimento protocolado sob o nO

487’datado de 15/03/2013, em JuStificava a notifica9蚤o acima・ SOlicitou prazo de 30 dias para

mudan9a de endere9O da fima NUTRTAGRO COMERCIO DE PRODUTOS BURTTAMA

LTDA ME para o endere9O dos terrenos doados junto ao Distrito Industrial, afimando inclusive

que ja havia come9ado a constru9各O do predio onde seria fixada sua empresa;

CONSIDERANDO que com o objetivo de atender o programa de doa9fro de im6veis

Para incentivo industrial como foma de gera9をO de empregos aos cidadfos buritamenses, bem

COmO, em delibera車O feita pela comissfo Industrial Municipal, eSte municipio doou

extraoficialmente a se血ora Oziliかm6vel com a alea叩erficial de l.200 m2 (un mil e

duzentos metros quadrados), COnStituida pelos Iotes j各mencIOnados acima;

CONSIDERANDO que a doapあem tela foi feita verbalmente, COnfome se constata dos

autos do processo da referida interessada, e diante do requerimeIito da pr6pna interessada datado

de 1 8.O5.2009, arquivado junto a esta MunicIPalidade;

CONSIDERANDO que a interessada foi notificada da decis奮o da Comissao, bem como

do deferinento do Executivo Municipal, referente a doa尊o dos Iotes, e que fosse observado o

disposto no artigo 5O da mencionada lei’O qual disp6e sobre as obrigap5es a serem cunpridas;

CONSIDERANDO que em reuniao tida pela Comiss蚤o Industrial na data de 23.02.201 1,

foi deliberado sobre qomunicar o Se血or Prefeito para elaborap蚤o do contrato de doa確o com

encargos, diante da docunentapao analisada e deferida pela referida comissfb;

CONSIDERANO que em O6.04.2011’a interessada foi notificada de que deveria

apresentar a constitui辞O da sociedade comercial ou individunl nm prazo de 6O (SeSSenta) dias, e

que at6 a data de 22.06.201 1’nfo havia constituido, POis fora no捕cada novanente;

CONSIDERANDO que em O9.03-2012 a interessada foi notificada novanerite de que

deveria regularizar sua situa確o perante a Municipalidade, SOb pena de que se n肴o o五zesse o

im6vel seria revertido;

CONSIDERANDO que a interessada pecou em n答o agilizar os docunentos para a efedva

implanta確O da empresa naquele local, foi onde que, em 16.05.2013 a mesma not]脆cada para

reg山arizar s脚situa9為O Perante O 6rgfro p的lico sob pena de reversfro novamente, O qunl ate

enfao n奮o havia sito feito;
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CONSIDERANDO que a interessada contra not脆cou (protocolo 3133 datado de

23.05.2013) dizendo que apesar de nao ter sido elaborado o respectivo contrato, a meSma d。u

inicio a constru印de barracfo que infelizmente foi des億uido por vendaval ainda no exercicio de

2012;

CONSIDERANDO que apos a contra no舶ca9為O acima, foi constatado por servidores

Pthlicos municIPalS que naquele local nada mais foi executado;

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

Celebrado・ naO demonstrou interesse em iniciamovamente a constrng肴o de barrac各o naquele

local, nem meSmO em efetivanente implantar a empresa que no momento opo血no, ele

demonstrou interessada em transferi-1a;

CONSIDERANDO que uma nova notifica9宕O foi expedida pelo Prefeito MunicIPal, a

qunl foi recebida em 16/05/2013, afimando que muito embora a Sra. Oziali houvesse obtido a
doa9aO dos Lotes Ol e O2 da Quadra短A,,・ nO Distrito Industrial de Buritama, at6 aquele

momento nfro havia cmprido com as obriga96es impostas pela Lei Muhicipal nO 2.807/01,

frisando que estava sendo expedido ato administrativo revertendo os Iotes acima descritos, em

favor do Govemo do Municipio de Buritama;

CONSIDERANDO que em 18・10.2013’atraV6s do protocoIo nO 6642, O Se血or Jos6

Marcos AIves da Silva - S6cio gerente da Empresa Nutriagro Comercio de Produtos Buritama

Ltda. Me., infoma que a se血ora Ozilia mgreSSOu COm Prqieto para constru確O de un barracao e

instala嘩O de uma emPresa no Parque Industrial, Sendo que tao Iogo foi instalado a iI血a estrutura

no bairro (energia el紅ca e agua encanada) foi procedido a construcao do barracao, Sendo que a

empresa que foi implantada naquele local ja havia sido constituida na JUCESP em 2011,

Chancelada sob o NIRE 35225993952, Obtendo o CNPJ nO O5.337.138′0001-02. Explica tamb6m

que a empresa foi inieialmente instalada na Avenida Frei Marcelo Manilia nO 950, e que depoIS

PrOCedeu a mudan9a de endere9O; depoIS explica novamente sobre o vendaval que fez com que o

barrac肴o implantado no Distrito fosse abaixo, em Virtude de falha na estrutura e tamb5m por

COnta de maqunarios pesados do SAAEMB estarem locados naquele local. A constmtura foi

acionada e arcara com 50% do prqiulZO na COnStru9aO e nOVO barrac急o, POrtantO SOlicita prazo de

90 dias para a respectiva construあe finalmente solicita a elaboracあdo respectivo contrato de

doa嘩O COm enCargOS;

CONSIDERANDO o nunero suficiente de interessados de fato em se implantar naquele

local, Para gerar emPregOS a POPula9fo buritanense’e tendo em vista que naquele Distrito, naO

disp6e de lotes vazios para o respectivo atendimento, eXCetO eStas emPreSas que Vem PrOtelando

iniciativas ao inv6s de ap肴o;

CONSIDERANDO FINALMENTE o Parecer Juridico dado pela Assessoria Juridica do

Municipio, nO Sentido de que com base no artigo 9O, § 1O, da Lei Municipal nO 2.807/01, O nあ

CumPnmentO dos encargos, lmPlica na REVERSAO do im6vel ao patrim6nio publico da

municIPalidade, Sem direito a qualquer ressarcimento言ndependentemente de notificap肴o, quer

amlg各vel ou j udicial.

DECRETA:

Artigo IO - Fica declarada a revers各o ao pa血m6rio p的lico municipal do im6vel ‡ado

Verbalmente a se血ora Ozilia AIves da Silva Silveira Si獲va, POrtadora do CPF (MF) nO
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216.490・588-10, relativamente a缶ea de l.200 m2, COnStituido dos Lotes nO Ol e O2 da Quadra

“A” do Parque血dustrial Elizi誼o Severino Pereira, dentro da area maior objeto da Matricula nO

6.993, do Oficial de Registro de Im6veis e Anexos de Buritana (SP).

Par毎rafo Unico - A presente reversfo e declarada tendo em vista o descunpnmento do

disposto na Lei MunicIPal nO 2.807/0 1.

Artigo 2O - Este Decreto e11trara em VlgOr na data de sun publicapao.

Artigo 3O - Revogam-Se aS disposi95es em cont血rio, em eSPeCial o DECRETO NO 3.011,

DE15 DE JANEIRO DE 2014.

Buritama/SP, 03　de fevereiro

Emancipa鋒O PoIitica.

de　2014? 96　anos de Fundacao e　65　anos de

OS SANTOS TEIXEIRA

Prefeito MunicIPal

Publicado na Divis為o de Expediente do Govemo do Muhicipio de Burhama, na data

SuPra, POr afixapao em local de costune.　　　　　　　　　　　　　　　　　_一一一-二/

星間因
く三二二二こ毒圭一　　圭=三三三三三=ブ一一

CARLOS ALBERTO

Procurador Geral do MunicipIO

JOSE VENICI

RBACH MARIA

圃函園開国園田

坪INDADE DIAS
Diretor Geral

O盤典且S女N千〇S‾‾
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