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DECRETO NO. 3.138) DE O4 DE JUNHO DE 2014.

“DISPOE SOBRE A REVERSAO DE肋O雌DOADO

A EMPRESJ4 REG耽4 CELJ4 DA耽y:A F甘RRE旅A A狙,

E DA OUTRAS PRO yのENCL4S ”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURTTAMA’Estado de Sfro PauIo, nO uSO de

SuaS atribui申ves IegalS emanadas da Lei Organica Municipal e,

CONSIDERANDO que atraves do requerimento protocolado JuntO a esta

MunicIPalidade sob o nO 6014 de O4.07.2005’a Senhora Regina Celia da Silva Ferreira

representante da Empresa Regina Celia da Silva Ferreira ME・, requereu reformulapao do

requerimento feito anteriormente’nO qual solicitou O4 (quatro) lotes da quadra ・・C” defronte a

Rua Jose Bemardino AIves do Parque Industrial para transferencia de sua empresa 」a instalada

neste Municip宣O, SOlicitando apenas a concessfro dos Iotes de nO O3 e O4 da referida quadra;

CONSIDERANDO que este protocoIo, aPeSar de nao mencionar, Se fundamenta nos

incentivos da Lei MunicIPal nO 2.807 de 29.05・2001 , Para implanta誇v de ind。stria e com6rcio

no ramo de rac6es e sais mineralS;

CONSIDERANDO que em O4 de setembro de 2009, a requerente PrOtOCOlou atraves

do n血ero 1077, documento solicitando aprova9aO do prQ]etO de regulariza確o de um

barrac奮o industrial a ser implantado na Rua Jos6 Bernardino AIves, Quadra “Cう,, lotes O3 e O4;

CONSI。ERANDO que com o ot)jetivo de atender o programa de doac肴o de im6veis

Para incentivo industrial como forma de gera確v de empregos aos cidadfos buritamenses, bem

COmO’em delibera9為O feita pela comissfo Industrial Municipal (Ata datada de lO.09.2009).

deliberou-Se que a Regina Celia da Sllva Ferreira terla PraZO de 60 (SeSSenta) dlaS Para

CumPrlr O disposto no artlgO 60’da Lei MunicIPal nO 2.807 de 29.05.200l, qua[ s弱dar inlCIO

as obras’bem como’S叩Oficiado Se血or Prefeito para o respectivo deferimento e

PrOCedimentos cabiveis quanto a elabora辞O do contrato de doa申o com encargos;

CONSIDERANDO que na mesma data foi五rmado contrato entre as partes, COm O

intuito de doar os Iotes O3 e O4亘a Quadra寝C”, do Parque Industrial;

CONSIDERANDO que em 23. 12.2009, a meSnla emPreSa亘raves do requerimento

PrOtOCOlado sob o nO 2951/09’requereu OS Iotes O6 e O7, da Quadra “C,・, do Parque Industrial

Para COnStruCaO de um predio para abrigar um fabrica de racao para pequenos anlmais;

CONSIDERANDO que em O7 de janeiro de 2010, a COmissao MunicIPal Industrial,
deliberou novamente favor短el a aprova確O do pedido feito pela referida Empresa, tambem

SObre o encaminhamento ao Se血or Prefeito para o deferimento e para a interessada, e demais

PrOCedimentos administrativos, 1gualmente feitos pela comissao na ata anterior.

CONSIDERANDO que na mesma data foi鯖rmado novo contrato com a
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Regina Celia da Silva Ferreira MEっconcedendo atrav6s de doa9為O OS Iotes O6 e O7, da

Quadra “C”, do Parque Industrial “Elizi壷o Severino Pereira,,.

CONSIDERANDO que em 16.04.2013, a emPreSa foi NOTIFICADA para apresentar

documentos que comprovem quantos empregos est各sendo disponibilizados aos trabalhadores

de Buritama’em COnSOn含nCia com a legislacao.

CONSIDERANDO que 27.05・2013, a emPreSa nOS aPreSentOu relat6rio de

funcionarios, O qual foi protocolado sob o nO 3223/13’Para atender a ultima notifica9告O.

CONSIDERAN。O que ate a presente data’OS Iotes doados por ultimo, OS de numero

O6 e O7, da Quadra寝C”, do Parque Industrial n奮o foram construidos ne血uma obra, inclusive

tendo sido deliberado pela atual comissao, a doa確O do Iote de n血ero “07”, da Quadra C‘C” a

Empresa “D’CASTILHO COMERCIO, EXPORTACÅo’IMPORTACÅo DE MAQUENAS

CONSIDERANDO que atraves do Oficio nO 194/2013-ENG, datado de 17.09.2013,

elaborado pelo Fiscal de Obras do MunicipIO’foi comunicado que dentre outras, OS lote O6 e

O7’da quadra負C,,, enCOntraVa Sem qualquer tipo de constru9aO.

CONSIDERANDO os relat6rios efetmdos pelo Encarregado de obras e Fiscal de

Tributos’nOS quais atestam que nos lotes O6 e O7, da quadra “C,, n肴o consta nenhuma

empresa em funcionamento;

CONSIDERANDO que diante do levantamento feito sobre a falta de documentagiv da

emPreSa・ nOS autOS do processo do interessado, foi entao expedido parecer pelo Diretor Geral

da Administra碑o desta MunicIPalidade.

CONSIDERANDO FINALMENTE o Parecer Juridico dado pela Assessoria Jur工dica

do Municipio, nO Sentido de que.com base no arigo 9O, § lO da Lei Municipal nO 2.807/01, O

n肴o cumprlmentO dos encargos’mPlica na REVERSÅo do im6vel ao patrim6nio publico da

municIPalidade’Sem direito a qualquer ressarcimento言ndependentemente de notificap急o,

quer amlgavel ou judicial.

E言霊嵩露盤霊諾岩‡霊禁書蕊譜1霊嘉嵩詰　音l
03’relativamente a area de l.200 m2’COnStituido dos Lotes nO O6 e O7, da Quadra “C” do

Parque Industrial Eliziario Severino Pereira, dentro da area maior objeto da Matricula nO

6.993, do Ofieial de Registro de Im6veis e Anexos de Buritama (SP).

Pardgrafo Unico - A presente revers肴o e declarada tendo em vista o descunprlmentO

do disposto na Lei MunicIPal nO 2 807/01
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Ar(・ 2O - Este Decreto entrara em vlgOr na data de sua publicapao.

Buritama/SP, 04 de junho de 2014,

Pol請ica.

SuPra, POr afixa9為O

量ZA量

anos de Funda碑o e 65 anos de EmancIPa車O

OS SANTOS TEIXEIRA

Prefeito MunicIPal

Publicado na Divisao de Expediente do Govemo do Municipio de Buritama, na data
《○○　_」二臆臆臆　臆~
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CARLOS ALBERTO GOULART GUERBA

Procurador Geral do MunicipIO

JOSE VENICIU

Diretor Ger dmini strap奮o
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