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DECRETO N°. 3.684, DE 05 DE SETEMBRO DE 2016.

"Dispõe sobre a regulamentação da Lei Municipal n° 3088, de 14 de março de 2006 e
dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei etc.

CONSIDERANDO o disposto na Lei n°. 3.088, de 14 de março de 2006, a qual
autoriza o Executivo Municipal a proceder à outorga de Escrituras Públicas de Venda e
Compra de lotes de terrenos do desmembramento denominado "JARDIM BURITI", em favor
dos adquirentes ou atuais possuidores dos mesmos;

CONSIDERANDO que, a senhora MARIA JOSÉ DE DEUS, através de
requerimento protocolado junto a esta Municipalidade sob o n° 3175 de 06.06.2016, requer a
transferência do imóvel inscrito junto ao Município sob o n° o n° 890700024013301 e no
Cartório Oficial de Registro de Imóveis e Anexos, o Registro n° Oi/Matricula 3572 de
27.09.1984, correspondente ao LOTE n° 10, QUADRA n° 76, denominado no JARDIM
BURITI, com área superficial de 363,00 m2 na Rua Henrique José Goulart.

CONSIDERANDO que o Diretor da Divisão de Arrecadação, encaminha o
expediente acima descrito, a Procuradoria Jurídica, para elaboração de Parecer Jurídico;

CONSIDERANDO que foi juntado ao requerimento, cópia da Certidão expedida pelo
Oficial de Registro de Imóveis e Anexos, cópia dos seguintes documentos: lançamento de
IPTU do exercício de 2016, comprovante de pagamento do respectivo imposto, comprovantes
de impostos lançados nos exercícios de 1981 em favor de Antônio Moacir da Silva,
requerimento solicitando certidão de valor venal e cadastro e negativa de débitos e descrição
do imóvel datado de 02.06.2016, Certidão n° 673/2016 expedida pela Divisão de
Arrecadação; Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra em nome de Antônio
Moacir da Silva para Olavo José de Deus, datado de 16.06.1994; e posterior Contrato
Particular de Compromisso de Venda e Compra em nome de Olavo José de Deus para Maria
José de Deus, datado de 20.01.1996; RG e CPF da senhora Maria José de Deus; Croqui de
levantamento e localização de área, e, Memorial Descritivo, ambos assinados pelo Técnico
Adevamir Luiz Alves - CREA/SP-0641408571; Declaração de Confinantes e Termos de
Anuência da vizinhança.

CONSIDERANDO que, diante da análise e julgamento dos documentos e demais
provas, o Procurador Jurídico Jefferson Paiva Beraldo, expede Parecer Jurídico opinando pelo
DEFERIMENTO do pedido, para que seja outorgada escritura público do imóvel objeto da
Matricula n° 3572, consistente do Lote 10 damtíS&lra 76, denominado Jardim Buriti,
cadastrado na Municipalidade sob o n° 890700024Ql\330;^om área superficial de 363,00 m2, à
senhora Maria José de Deus, mediante decreto momcipal,) a fim de cumprir o requisito de
publicidade do ato administrativo; e encaminha todq (5 expediente ao Diretor da Divisão de

Avenida Frei Marcelo Manília, 700 - Fone / Fax (18) 3Ç91-92ÒO - CEP 15290-090 - Buritama - SP
emat!: secretaria@buritamarsfuflov.br



Governo do Município de Buritama
Paço Municipal "Nésio Cardoso"

CNPJ 44.435.121/0001-31 v QQfPQB

Arrecadação, com cópia de Extrato de Pagamentos feitos em nome de Maria José de Deus,
cópia da Ficha de Cadastro Imobiliário Fiscal, cópia da Lei Municipal n° 3.088/2006.

CONSIDERANDO que o Diretor da Divisão Municipal de Arrecadação encaminha
ao Executivo Municipal, todo processo acima mencionado, solicitando providencias quanto a
expedição de ato administrativo sob outorga de escritura de terreno e desafetado do bem
público municipal de Buritama - Estado de São Paulo, conforme Lei Municipal n°
3.088/2006, do imóvel localizado na Rua Henrique José Goulart, identificado sob o n° 881 do
emplacamento municipal, correspondente ao LOTE 10 da QUADRA 76 do desmembramento
denominado JARIM BURITI, cadastrado junto a esta Municipalidade sob o n°
890700.024.0133.01 em nome da Senhora Maria José de Deus.

CONSIDERANDO ainda, a inexistência de notícia apresentada ao Governo do
Município de Buritama, Estado de São Paulo, de que alguém tenha discutido ou reivindicado
judicialmente a posse do imóvel público supramencionado;

CONSIDERANDO, o disposto nas Leis Municipais 1.324/84 e 1.386/85;

CONSIDERANDO, o disposto nos artigos 183 e 191 e respectivos parágrafos únicos,
todos da Constituição da República Federativa do Brasil.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aprovada e regulamentada a outorga de Escritura Pública de Venda e
Compra do terreno de formato retangular, sem benfeitorias, com área superficial de 363,00m2,
nesta cidade e comarca de Buritama, sito com frente à Rua Henrique José Goulart, distante
33,00m, da esquina mais próxima formada pela Rua Barão do Rio Branco, medindo ll,00m
de frente, igual dimensão na parte do fundo, por 33,00m, de ambos os lados e da frente ao
fundo, confrontando-s e pela frente com a mencionada Rua Henrique José Goulart, constituído
pelo Lote 10 da Quadra 76 do desmembramento denominado "JARDIM BURITI", objeto da
MATRÍCULA N° 3.572, do Cartório de Registro de Imóveis de Buritama, Estado de São
Paulo, ao então adquirente senhora MARIA JOSÉ DE DEUS, portadora do RG. 18.549.781-0
SSP/SP-, CPF. 067.473.188-38, brasileira, desquitada, residente e domiciliada nesta cidade e
comarca de Buritama, Estado de São Paulo, à Rua General Glicério n° 1.303.

Art. 2° - A Escritura Pública de Venda e Compra, será lavrada no Serviço Notarial
desta cidade e comarca de Buritama, Estado de São Paulo.

Art. 3° - O imposto de transmissão inter vivos - "ITBI" - incidente sobre o imóvel
aludido no artigo 1°, será calculado com base no valor venal atribuído a este, pelo Governo do
Município de Buritama, Estado de São Paulo, para o exercício de 2016.

Jp\
Art. 4° - As despesas decorrentes da outorga da Hscrituta Pública de Venda e Compra

de lotes de terrenos do desmembramento denominadM "JARDIM BURITI", inclusive o
recolhimento do ITBI, correrão exclusivamente por contam adauirente ou atujil possuidor.
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Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art 6° - Revogam-se as disposições em contrário.

Buritama, 05 de setembro de £016, W anos de Fundação e 68 anos de
Emancipação Política.

IZAIR/DOS SANTOS TEIXEIRA
Prefeito Municipal

CARLOS ALBERTO GOULART GUERBACH
Procurador Geral do Município

JEFFE AIVA BERALDO
.-Jurídico

REINALDCXDOS SANTOS TRIND^Ü
Diretor da Divisão de Arrecadação

Publicado na Divisão de Expediente da Prefeitura Municipal de Buritama, na data
supra, por afixação em local de costume.
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