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DECRETO NO 3.2371 DE O5 DE DEZEMBRO DE 2014.

“DISPOE SOBRE A REVERSAO AO PATRIM6NIO

PUBLICO MUNICIPAL DE IMOVEL LOCALIZADO JUNTO

AO PARQUE ENDUSTRIAL ELIZIARIO SEVERINO

PEREIRA, DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA) Estado de Sao PauIo, nO uSO de suas

atribuic6es IegalS emanadas da Lei Org鉦ica Municipal e)

CONSIDERANDO a inexist台ncla 」皿tO a eSte 6rgao p冊lico m皿icipal, de docunentos e

PrOCeSSOS que tratam SObre a doa9あdo Iote O5’da短qundra C�F����'�VR�匁GW7G&��ﾂ�Vﾆ率萌&役

Severino Pereira;

CONSIDERANDO os diversos procedimentos que 6 de obriga9fro por pa-rte de

interessados em adquirir terreno JuntO aquele local, em COnfomidade com o disposto na Lei

M皿icipal nO 2.807 de 29 de maio de 2001・ que trata SObre plano de amparo e incentivo

industrial de Buritama;

CONSIDERANDO que foi efetuada visita in loco, Pelo servidor Francisco Cassere de

Castro - Fiscal de Tributos JuntO aO quadro de servidores efetivo do Govemo do M皿icfpio de

Buritama, junto aquele Distrito, e COnStatado que o Iote acima descrito, enCOntra-Se murado,

POr6m desprovidos de qualquer constru碑o’bem como, tOtalmente desabitado;

CONSIDERANDO que o proprietario dos Iotes��8���R��X�S�H���F���w�V�G&��8�つ�&Vv匁�

Celia da Silva Ferreira ME’aO tOmar Ciencia da reversfo dos Iotes “06” e ・・07” da mesma quadraつ

COmunicou a Municipalidade que o Iote ``05,, tamb6m lhes pertencia e que estava murado para a

meSma emPreSa, POrtantO Se COmPrOmeteu a apreSentar OS docunentos necess紅ios ao

CumPnmentO da lei, Para regularizap為o;

CONSIDERANDO que o interessado demonstrou atrav6s de requerimento datado de

O2.07.2014’que ti血a interesse no lote que se localiza na Rua Jos6 Bemardino AIves, aO lado do

nO 250’que 6 o endere9O da fa皿ca do mesmo requerente, e que eStaria constmindo um pr6dio

Para abrigar uma unidade de fabrica9あde ra96es peletizadas’destinadas a alimenta9あde

equmOS, PelXeS e PequenOS animalS;

CONSIDERANDO que atrav6s do Oficio nO 194/2013-ENG, datado de 17.09.2013,

elaborado pelo Fiscal de Obras do MunicipIO, foi comunicado que de血e outras, O Iote O5, da

“qundra C’’, enCOntraVa Sem qualquer tipo de construcao;

CONSIDERANDO os relat6rios efetuados pelo Encarregado de obras e Fiscal de

Tributos’nOS quais atestam que’at6 aquela data, nO Iote O5, da ``quadra C�F����'�VR�匁GW7G&��ﾀ

Eliziまrio Severino Pereira n為o consta ne血uma empresa em filnCionamento;

CONSIDERANDO que em O4　de agosto de　2014,　Regina

Celia da Silva Ferreira, foi no舶cada para que no prazo de 30 (血nta) dias, apreSente

COmProVa9aO de empregos gerados, tambem apresente croqui das edificac6es, e COmPrOVe as

Obriga96es abaixo descritas, bem como, aS PreVistas nas al血eas ``b” e “c” do inciso II, do artigo

Avenida Frei Marcelo Ma南朝a, 700 " FoneIFax (18) 3691"9200 " CEP 15290・000-Buritama-SP

e-mail: SeCretaria@burltama.sp,gOV.br



鱒Govemo do Mun雪c子pio de Buri書ama

Pae0 Municipa音備N6sio Cardoso卿

CNpJ 44,435,121/0001。31

5O e o artigo 8O da Lei Municipal nO 2.807/01;

CONSIDERANDO que mesmo posterior a esta no咄ca9aO, ficou constatado que a Sra.

Regina Celia da Silva Ferreira nao cunprlu COm aS Obriga96es estatuidas na Lei nO 2.807/2001,

I - COnStituir a sociedade comercial ou fima individual j皿tO aOS 6rgaos competentes, nO PraZO

de at6 60 dias, aP6s o deferimento do pedido;

II - COmPrOVar a instala碑O e funcionanento da empresa;

IⅡ - COnStm9あdos edifroios no prazo de 60 dias ap6s a aprova9fo do processo pela Comissao

Industrial;

IV - aS Obras da inddstria implantada ou transferida para a area deverfo estar concluidas no

PraZO de 12 meses, COntados da assinatura do contrato de doa確O.

CONSIDERANDO que dia調e do levantamento feito sobre a falta de docunentapao da

empresa, nOS autOS do processo do interessado, foi entao expedido parecer pelo Diretor Geral da

Administra確O desta Municipalidade ;

CONSIDERANDO o Parecer Juridico dado pela Procuradoria Juridica do MunicipIO, nO

Sentido de que com base no arigo 90, § 1O, da Lei Municipal nO 2.807/Ol, O n各O?平Primento dos

encargos’implica na REVERSAO do im6vel ao patrim∂hio publico da mumcIPalidade, Sem

direito a qunlquer ressarcimento言ndependentemente de notifica9aO, quer amlgaVel ou judicial;

CONSIDERANDO que em 29 de outubro de 2014, a Comiss為o M皿ic量Pal Industrial, Se

reuniu para deliberar diver:OS aSSuntOS, e dentre eles sobre a revers脅o do lote O5 da ``Quadra C”,

Pelo fato de que n為o cumpnu os encargos previstos na Lei MunicIPal nO 2.807/2OOL

CONSIDERANDO a grande demanda de empresas interessadas em adquirir lotes

naquele distrito, Para implanta9肴O de empresas’COm a gera9aO de empregos.

DECRETA:

Artigo IO - Fica declarado a reversao ao patrim6nio p的lico municipal do im6vel,

relativamente a area de 600m2, COnStituido do Lote nO O5 da ``Quadra C” do Parque Industrial

Elizi鉦io Severino Pereira, dentro da area maior objeto da Matricula nO 6.993, do Oficial de

Registro de Im6veis e Anexos de Buritama (SP).

Par毎rafo Unico - A presente revers着o 6 declarada tendo em vista o descunpnmento do

disposto na Lei Municipal nO 2.807/0 1.

Artigo 2O - Este Decreto entrara em vlg

Buritama/SP, 05　de dezembro

Emanc置Pa碑O Pol請ica.

r na data de sua publicapao.

2014, 97 anos de Fundacao e 66 anos de
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Publicado na Divisao de Expediente do Govemo do Municipio de Buritama, na data

SuPra, POr afixapfo em local de costume.
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