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DECRETO NO 3.238 DE O5 DE DEZEMBRO DE 2014.

“D瓜POE SOBRE A REVE樹わDE H4C)昭L DOADO A

ANDRE LU7Z B朗RARI E DA OUTRAS

PR O VIDENCL4S ’’.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURTTAMA〕 Estado de Sao Paulo, nO uSO de suas

atribuic6es legalS emanada§ da Lei Organica MunicipaI e,

CONSIDERANDO que atrav5s do requerimento protocolado junto a esta

Municipalidade sob o nO 1495 de O4.07.2011, O Se血or ANDRE LUIZ BEARART, SOlicita

doapao de drea com l.200,00 m2 composto pelos terrenos 18 e 19, da “qundra A・・ localizado em

frente a Avehida Santa BarbaraJuntO aO Distrito Industrial “Eliziario Severino Pereira”, O qual

em anexo foi juntado outro requerimento dirigido ao Se血or Prefeito, SOlicitando aprova辞O do

PrQjeto e alvara de constru辞o de un barracfb;

CONSIDERANDO que neste protocoIo, O requerente SOlicita os incentivos da Lei

Municipal nO 2.807 de 29.05.2001, Para implantap肴o de inddstria e comercio no ramo de

COnStru確O Civil;

CONSIDERANDO que em 19 de julho de 2011, O enfao Presidente da Comissao

Industrial do MunicipIO 「 Femando Pedroso Sanches oficializa o Departamento de Enge血aria, O

qual teve seu protocoIo f玩to pelo estagi各rio “Felipe,,, rePaSSando prQJetO do Sr. Andre Luiz

Bearan, Para devida aprova9aO.

CONSIDERANDO que com o o切etivo de atender o prograna de doa9aO de im6veis

Para incentivo industrial como foma de gera9aO de empregos aos cidadaos buritamenses, bem
COmO em delibera9fo feita pela comiss蚤o Industrial M皿icipal (Ata datada de 19.07.2011),

delibera que o requerente ter各prazo de 60 (sessenta) dias para.cunprimento do disposto no

a`血go 5O e par毎rafo血ico da referida lei, Para que POSter10mente Sga Submetido ao

deferimento do Se血or Prefeito, Para elabora9fb do contrato de doa9看O COm enCargOS;

CONSIDERANDO que em 20.07.2011’a Chefe do Departamento de Enge血aria,

atrav6s do Oficio lO7/201 1-ENG, COmunica ao Presidente da ComissわMunicipal Industrial,

que para a respectiva aprova9各O do pr(申eto, e neCeSS誼O O requerente aPreSentar alguns itens, OS

quais foram devidamente descritos;

CONSIDERANDO que em O5.08.201 l, O Servidor Femando Pedroso Sanches - entaO

Presidente da Comiss詠o Industrial do MunicipIO’nOVamente reitera a solicitap乞o de aprova9fo

do prQjeto do requerente (PrOtOCOlo 2006/1 1), juntando os documentos por ela solicitados;

CONSIDERANDO que em Ol.09.1011, foi juntado aos autos do processo do senhor

Andre Luiz Bearari, AIvar各de Constru9aO nO 344/2Ol l, devidamente assinado pela Enge血eira

Silvana Maria AIves Parra;

CONSIDERANDO que em O9.03.2012, O Se血or Andrさ, foi Notificado

Extr句udicialmente, Para que nO PraZO de 15 (quinze) dias, regularizasse sua situapao perante a
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CONSIDERANDO que a doa9aO enCOntra-Se embasada na Lei Municipal nO 2.807/0 1 ;

CONSIDERANDO que a doa辞O em tela foi feita verbalmente, COnfome se constata dos

antos do processo do referido interessado;

CONSIDERANDO que o interessado foi novamente no舶cado (16.04.2013) s6 que

desta vez sobre a decisao da Comissao, quantO a reVerSfo do im6vel;

CONSIDERANDO que em 18.04.2013’O interessado Andre, atraV6s do protocolo nO

2299, demonstra dificuldades em efetivamente implantar a inddstria que ao inicio propos,

Pedindo para que a comiss着o desconsiderasse a referida decisfo, quantO a reVerSfo.

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

elaborado pelo Fiscal de Obras do Municipio, foi comunicado que de血e o血as, OS Iotes 18 e 19,

da “quadra A”’enCOntraVa Sem qualquer tipo de constru95o;

CONSIDERANDO os relat6rios efetuados pelo Encarregado de obras e Fiscal de

Tributos’nOS quais atestam que, at6 aquela data’nOS Iotes 18 e 19’da “qundra A” do Parque

Industrial Elizi証o Severino Pereira nao consta ne血una empresa em funcionamento;

CONSIDERANDO que em 22 de abril de 2014, O Se血or Andre Luiz Bearari, foi

Notifeado Extrajudicialmente, Para que nO PraZO de 30 (trintdy dias, apreSente a COmPrOVapaO de

quantOS emPregOS eSta Sendo disponibilizado aos trabalhadores de Buritana, e tamb6m

COmPrOVe aS Obriga96es abaixo descritas, bem como’aS PreVistas nas alineas “b” e “c” do inciso

II, do artigo 5O e o artigo 8O da Lei Municipal nO 2・807/01 ;

CONSIDERANDO que mesmo posterior a esta notifica9aO, ficou constatado que o Sr.

Andre Luiz Bearari n肴o cumprlu COm as Obriga96es estatuidas na Lei nO 2.807′200 1 , dentre elas:

I - COnStituir a sociedade comercial ou fima individual junto aos 6rg各os competentes, nO PraZO

de at6 60 dias, ap6s o def証mento do pedido;

II - COmProVar a instalacao e funcionamento da empresa;

III - a COnStru9aO dos edificios no prazo de 60 dias apos a aprovap肴o do processo pela Comissao

Industrial;

IV - as Obras da ind。stria implantada ou transferida para a drea deverao estar concluidas no

prazo de 12 meses’COntados da assinatura do contrato de doa鉾O.

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

empresa, nOS autOS do processo do interessado, foi ent肴o expedido parecer pelo Diretor Geral da

Administrapあdesta MunicIPalidade ;

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

Sentido de que」COm base no artigo 9O, § 1O, da Lei Municipal nO 2.807/Ol, O n肴O CumPrimento dos

ncargos言mplica na REVERSÅO do im6vel ao patrim6nio publico da municipalidade, Sem

ireito a qualquer ressarcimento, independentemente de notificapao, quer amigavel ou judicial;

CONSIDERANDO que em 29 de outubro de 2014, a Comiss着o M皿icIPal Industrial, Se

euniu para deliberar diversos assuntos, e dentre eles sobre a reversao do lote 18‾da Qundra “A”

」
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Pelo fato de que n為o se constata at6 a presente data, qualquer tipo de constru辞o naquele local, e

que quanto ao Iote 19 da mesma q脚dra, O interessado Sr. Andr5 Luiz Bearari, Serねovamente

notificado para que no prazo de lO (dez) dias apresente o que for necessdrio para obten確o dos

favores da Lei Municipal nO 2.807/2001;

CONSIDERANDO a grande demanda de empresas interessadas em adquirir lotes

naque工e distrito, Para implantapao de empresas, COm a gera確O de empregos.

DECRHTA:

Artigo IO - Fica declarado a reversao ao patrim6Ilio p的lico municIPal do im6vel doado

Verbalmente ao se血or ANDRE LUIZ BEARARI’POrtador do RG nO 17.624.246 e CPF (MF) nO

O57.758.248-81, relativamente a鉦ea de 600 m2, COnStituido do Lote nO 18 da Qundra ・`A” do

Parque Industrial Elizi証o Severino Pereira, dentro da area maior objeto da Matricula nO 6.993,

do Oficial de Registro de Im6veis e Anexos de Buritama (SP).

Par蒔rafo Unico - A presente reversao 6 declarada tendo em vista o descumprlmentO do

disposto na Lei MunicIPal nO 2.807/01.

Artigo 2O - Este Decreto entrar各em vlg

Buritama/SP, 05　de deze皿bro

EmancIPa碑O PoIitica.

IZAIR

na data de sua publica9aO.

2014, 97 anos de Funda碑O e 66 anos de

OS SANTOS TEIXEIRA

Prefeito MunicIPal

Publicado na Divisfb de Expediente do Govemo do Munic王pio de Buritama, na data

SuPra, POr afixa碑o em local de costune.
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CARLOS ALBERTO GOU
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