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DECRETO N°. 3.686, DE 08 DE SETEMBRO DE 2016.

"DISPÕE SOBRE A REVERSÃO DE IMÓVEL DOADO
A ANDRÉ LUIZ BEARARI E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

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

CONSIDERANDO que através do requerimento protocolado junto a esta
Municipalidade sob o n° 1495 de 04.07.2011, o senhor ANDRÉ LUIZ BEARARI, solicita
doação de área com 1.200,00 m2 composto pelos terrenos 18 e 19, da "quadra A" localizado
em frente à Avenida Santa Barbara, junto ao Distrito Industrial "Eliziario Severino Pereira", o
qual em anexo foi juntado outro requerimento dirigido ao Senhor Prefeito, solicitando
aprovação do projeto e alvará de construção de um barracão;

CONSIDERANDO que neste protocolo, o requerente solicita os incentivos da Lei
Municipal n° 2.807 de 29.05.2001, para implantação de indústria e comercio no ramo de
construção civil;

CONSIDERANDO que com o objetivo de atender o programa de doação de imóveis
para incentivo industrial como forma de geração de empregos aos cidadãos buritamenses, bem
como em deliberação feita pela comissão Industrial Municipal (Ata datada de 19.07.2011),
delibera que o requerente terá prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento do disposto no
artigo 5° e parágrafo único da referida lei, para que posteriormente seja submetido ao
deferimento do Senhor Prefeito, para elaboração do contrato de doação com encargos;

CONSIDERANDO que em 20.07.2011, a Chefe do Departamento de Engenharia,
através do Oficio 107/2011-ENG, comunica ao Presidente da Comissão Municipal Industrial,
que para a respectiva aprovação do projeto, é necessário o requerente apresentar alguns itens,
os quais foram devidamente descritos;

CONSIDERANDO que em 05.08.2011, a Comissão Industrial do Município,
novamente reitera a solicitação de aprovação do projeto do requerente (protocolo 2006/11),
juntando os documentos por ela solicitados;

CONSIDERANDO que em 01.09.2011, foi juntado aos autos do processo do senhor
André Luiz Bearari, Alvará de Construção n° 344/2011, devidamente assinado pela
Engenheira Silvana Maria Alves Parra;

CONSIDERANDO que em 09.03.2012, o senhor André, foi Notificado
Extrajudicialmente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, regularizasse sua situação perante a
Municipalidade.

CONSIDERANDO que a doação se encontra embasada na Lei Municipal n°
2.807/01;
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CONSIDERANDO que a doação em tela foi feita verbalmente, conforme se constata
dos autos do processo do referido interessado;

CONSIDERANDO que o interessado foi novamente notificado (16.04.2013) só que
desta vez sobre a decisão da Comissão, quanto à reversão do imóvel;

CONSIDERANDO que em 18.04.2013, o interessado André, através do protocolo n°
2299, demonstra dificuldades em efetivamente implantar a indústria que ao início propôs,
pedindo para que a comissão desconsiderasse a referida decisão, quanto à reversão.

CONSIDERANDO que através do Ofício n° 194/2013-ENG, datado de 17.09.2013,
elaborado pelo Fiscal de Obras do Município, foi comunicado que dentre outras, os lotes 18 e
19, da "quadra A", encontrava sem qualquer tipo de construção;

CONSIDERANDO os relatórios efetuados pelo Encarregado de obras e Fiscal de
Tributos, nos quais atestam que, até aquela data, nos lotes 18 e 19, da "quadra A" do Parque
Industrial Eliziário Severino Pereira não consta nenhuma empresa em funcionamento;

CONSIDERANDO que em 22 de abril de 2014, o senhor André Luiz Bearari, foi
Notificado Extrajudicialmente, para que no prazo de 30 (trinta) dias, apresente a comprovação
de quantos empregos está sendo disponibilizado aos trabalhadores de Buritama, e também
comprove as obrigações abaixo descritas, bem como, as previstas nas alíneas "b" e "c" do
inciso II, do artigo 5° e o artigo 8° da Lei Municipal n° 2.807/01;

CONSIDERANDO que mesmo posterior a esta notificação, ficou constatado que o
Sr. André Luiz Bearari não cumpriu com as obrigações estatuídas na Lei n° 2.807/2001, dentre
elas:

I - Constituir a sociedade comercial ou firma individual junto aos órgãos competentes, no
prazo de até 60 dias, após o deferimento do pedido;
II - Comprovar a instalação e funcionamento da empresa;
III - a construção dos edifícios no prazo de 60 dias após a aprovação do processo pela
Comissão Industrial;
IV - As obras da indústria implantada ou transferida para a área deverão estar concluídas no
prazo de 12 meses, contados da assinatura do contrato de doação.

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico dado pela Procuradoria Jurídica do Município,
no sentido de que com base no artigo 9°, § 1°, da Lei Municipal n° 2.807/01, o não
cumprimento dos encargos, implica na REVERSÃO do imóvel ao patrimônio público da
municipalidade, sem direito a qualquer ressarcimento, independentemente de notificação, quer
amigável ou judicial;

CONSIDERANDO que em 29 de outubro de 2014, a Comissão Municipal
Industrial, se reuniu para deliberar diversos assuntos, e dentre eles sobre a reversão do lote 18
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da Quadra "A", pelo fato de que não se constata até a presente data, qualquer tipo de
construção naquele local, e que quanto ao lote 19 da mesma quadra, o interessado Sr. André
Luiz Bearari, será novamente notificado para que no prazo de 10 (dez) dias apresente o que
for necessário para obtenção dos favores da Lei Municipal n° 2.807/2001;

CONSIDERANDO que através do Decreto Municipal n° 3.238 de 05 de dezembro de
2014, foi revertido o lote 18 da Quadra "A".

CONSIDERANDO que através do requerimento protocolado junto a esta
Municipalidade sob o n° 4982 de 01.09.2016, o senhor André Luiz Bearari, declara que
devido a crise econômica que se instaurou no pais, não obteve possibilidades e recursos
suficientes para concluir a implantação de sua empresa, e que diante disto efetua a devolução
dos direitos sobre o terreno Lote 19 da Quadra "A".

CONSIDERANDO que a Comissão Municipal Industrial, em reunião ocorrida em 05
de setembro de 2016, deliberou alguns assuntos, e dentre eles e de conhecimento da situação
acima, sugere a reversão do lote citado pelo Senhor André Luiz Bearari.

CONSIDERANDO a grande demanda de empresas interessadas em adquirir lotes
naquele distrito, para implantação de empresas, com a geração de empregos.

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica declarado a reversão ao patrimônio público municipal do imóvel doado
verbalmente ao senhor ANDRÉ LUIZ BEARARI, portador do RG n° 17.624.246 e CPF (MF)
n° 057.758.248-81, relativamente à área de 600 m2, constituído do Lote n° 19 da Quadra "A"
do Parque Industrial Eliziário Severino Pereira, dentro da área maior objeto da Matrícula n°
6.993, do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Buritama (SP).

Parágrafo Único - A presente reversão é declarada tendo em vista o
descumprimento do disposto na Lei Municipal n° 2.807/01, o que não gera a
Municipalidade qualquer obrigação de indenização, além do direito a incorporação ao
referido imóvel da construção dele feita.

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Registra-se, Cumpra-se e Comunique-se.

Buritama/SP, 08 de setembro de 2016, 99 anos de Fundação e 68 anos de
Emancipação Política. / v
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SANTOS TEIXEIRA

Prefeito Municipal

CARLOS ALBERTO GOULART GUERBACH
Procurador Geral do Município ft
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Publicado na Divisão de Expeüiente do Governo do Município de Buritama, na data
supra, por afixação em local de costume.
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