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Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu 1icipal de B;iuru 
Diretoria de A.paio Legislativo 

2 9 NOV. Z01B 

ENTRA~, 
Hora )'2k.1-\" (a) 

J 

Bauru, 27 de novembro de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei n' 133/18. que autoriza o Poder 
Executivo a doar imóveis à empresa BAURU STREET INDÚSTRIA E ÉRClO EIRELI - EPP. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

A 
D.AL 
P/ leilura no Expediente 
da Sessão Ordinária do 
d'.a~-'~.JJi.J. \ l 
em,J.1..J .. .LLJ.....! (_ 

ALEXSSA DRO BUSSOLA 
f'( .>."DtNl'E 

A11exos: Cópias das Leis Municipais nºs 5.504/07, 6.931/l 7, minuta do termo de doação e Ata do Cadem. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 37.763/18 Ap. 19.076/07 (capa) 
PROJETO DE LEI N' 133/18 
Autoriza o Poder Executivo a doar 
imóveis à empresa BAURU 
STREET lNDÚSTRIA E 
COMÉRCIO EIRELI - EPP. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU. nos tenmos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

Art. 2º 

Fica o Poder Executivo autorizado a doar à BAURU STREET INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI - EPP, 
dois lotes de terrenos localizados no Distrito Industrial III, com as seguintes descrições: 

I - Setor 04, Quadra 2336, Lote OI: 
Um terreno sem benfeitorias correspondente à totalidade da quadra B do loteamento denominado 
Distrito Industrial III, nesta cidade de Bauru, medindo 58,44 metros de frente, confrontando com a Rua 
11, quarteirão 04, lado ímpar; 182,05 metros mais a curva de esquina com desenvolvimento de 13,93 
metros do lado direito para quem olha para o imóvel, confrontando com a Rua 06, quarteirão O~, lado 
ímpar, com a qual faz esquina; 184,14 metros do lado esquerdo mais a curva de esquina com 
desenvolvimento de 15,51 metros confrontando com a Rua 05, quarteirão 03, lado par, com a qual 
também faz esquina; 34,60 metros nos fundos confrontando com a Rua l O, lado par, encerrando uma 
área de 12.851,29 metros quadrados, avaliado em R$ 2.427.994,22 (dois milhões, quatrocentos e vinte e 
sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos). 

II - Setor 04, Quadra 2335, Lote OI: 
Um terreno sem benfeitorias correspondente ao lote 01 da quadra C do loteamento denominado Distrito 
Industrial III, nesta cidade de Bauru, medindo 60,47 metros de frente, confrontando com a Rua 11, 
quarteirão 04, lado par; 17,87 metros mais a curva de esquina com desenvolvimento de 14,13 metros do 
lado direito para quem olha para o imóvel, confrontando com a Rua 05, quarteirão 02, lado par, com a 
qual faz esquina; 17,67 metros do lado esquerdo mais a curva de esquina com desenvolvimento de 
14,34 metros confrontando com a Rua 06, quarteirão 02, lado ímpar, com a qual também faz esquina; 
78,07 metros nos fundos confrontando com a área destinada a área institucional, encerrando uma área 
de 2.071,00 metros quadrados, avaliado em R$ 391.274,03 (trezentos e noventa e um mil, duzentos e 
setenta e quatro reais e três centavos). 

As áreas descritas no art. 1° foram objeto de concessão de direito real de uso autorizada pela Lei Municipal nº 
5.504, de 05 de dezembro de 2.007, sendo destinadas para a instalação de uma fábrica de módulos estruturais, 
blocos de pisos e artefatos de concreto, tintas, texturas e impermeabilizantes . 

Parágrafo único. A donatária, por ter cumprido todas as obrigações assumidas na concessão mencionada no caput do presente 
artigo fica autorizada a receber em doação as áreas descritas no art. 1º a partir da data da publicação desta lei. 

Art. 3° A donatária obriga-se a manter no local atividade compatível com a regulamentação municipal das Cidades 
Industriais, respeitando a legislação vigente. 

Art. 4° O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores tomará nula de pleno direito a doação feita, revertendo 
o imóvel ao patrimônio municipal, sem que assista direito às acessões nele introduzidas. 

Art. 5° A donatária tem ciência de que. a escritura de doação somente poderá ser lavrada após a regularização do 
Distrito Industrial III. 

An. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente. 
Nobres Vereadores, 

'PROC. N• 
FOLHA.S 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSICÃO DE MOTIVOS= 
26, novembro, 18 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa o incluso projeto de lei que, uma 
vez aprovado, irá autorizar o Poder Executivo a doar dois terrenos localizados no Distrito Industrial III, totalizando 14.922,29 
metros quadrados para a empresa BAURU STREET INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP. 

Os imóveis foram concedidos para a empresa através da Lei Municipal nº 5.504, de 05 de dezembro de 2.007, 
sendo destinados para as atividades estatutárias como fábrica de módulos estruturais, blocos e pisos de concreto, tintas, texturas e 
impermeabilizantes . 

As obrigações assumidas, segundo vistoria realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Turismo e Renda foram cumpridas e a empresa encontra-se em plena atividade no local. 

A doação ora proposta encontra amparo no art. 14 da Lei Municipal nº 6.931, de 27 de junho de 2.017 e foi 
aprovada por unanimidade de votos pelo Conselho de Apoio ao Dese v ento Municipal - CADEM, conforme Ata da 
reunião realizada no dia 13 de junho de 2.018, sendo que nenhu rest ção foi feita pelas Secretarias Municipais de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda e de Planejamento. 

Atenciosas Saudações, 

SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS 
Encami har às omissões de: ____ _ 

Em. ' 1.'2. ' 
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P. 13.762/17 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.931, DE 27 DE JUNHO DE 2.017 
Estabelece normas à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Renda quanto à Cessão de Direito Real de 
Uso de imóveis do Município de Bauru e dâ 
outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. lº 

Art. 2º 

Fica criado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda um serviço virtual, 
"on tine", para fins de registro e tramitação de processos de interessados em conseguirem direito real de uso 
de imóveis do Município de Bauru situados nas cidades industriais, comerciais, atacadistas e de serviços. 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda publicará chamamento público 
através de editais no Diário Oficial Municipal, durante 06 (seis) dias alternados, com no minimo 60 (sessenta) 
dias de prazo a contar da primeira publicação para ciência daqueles que queiram instalar empresas em 
imóveis do Município, indicando detalhadamente quais imóveis estão disponíveis para concessão e se 
necessário mencionando o tipo de atividade preferencial a se instalar no local, evitando-se possíveis choques 
com atividades já instaladas nas imediações. 

Parágrafo único. Dependendo do interesse e da grandeza da área de terra a ser disponibilizada para direito real de uso a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda poderá mandar publicar o 
chamamento público por edital, uma só vez, em jornal de grande circulação local e estadual. 

Art. 3° As solicitações serão efetuadas de fonna virtual, "on tine", única forma de inscrição, devendo a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda efetuar protocolos com numeração sequencial, 
visando transparência e fácil acesso ao andamento dos procedimentos por parte dos interessados nos imóveis, 
munícipes e autoridades em geral. 

Art. 4° Os interessados deverão fazer as solicitações de áreas juntando aos pedidos de fonna virtual "on line" os 
documentos próprios de seus sócios e 'de diretores todos digitalizados. 

§ 1° Quando se tratar de empresas serão apresentados os seguintes documentos: 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 5° 

a) 
b) 
c) 
d) 

e) 

contrato social e balanço patrimonial dos 03 (três) últimos exercícios; 
cadastro nacional de pessoajurfdicajunto ao Ministério Federal; 
certidões federal, estadual e municipal, negativas ou positivas com efeito de negativas; 
compromisso do número inicial de empregos a serem utilizados, bem como previsão de criação de 
outros empregos mencionando os prazos para tanto; e 
previsão de geração de tributos municipais. 

Dos sócios ou diretores serão apresentados, os seguintes documentos: 

a) cadastro da pessoa fisicajunto ao Ministério Federal; 
b) Registro Geral (carteira de identidade) de unidade da federação, devendo os estrangeiros 

demonstrar situação regular de residência no pais; e 
e) certidões federal, estadual e municipal negativas ou positivas com efeito de negativas. 

Em casos excepcionais devidamente justificados a Secretaria.Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Renda poderá solicitar a apresentação de outros documentos que entender indispensáveis para a 
instrução do procedimento. 

Quando se tratar de empresa individual serão apresentados de forma virtual "on tine" os seguintes 
documentos: 

a) cadastro da pessoa fisicajunto ao Ministério Federal; 
b) Registro Geral (carteira de identidade) de unidade da federação; 
c) os estrangeiros deverão demonstrar situação regular de residência no país; e 
d) serão exigidos ainda, no que couber, os demais documentos solicitados às empresas coletivas. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº6.931/17 

Art. 6° 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 7º 

Art. 8° 

Art. 9° 

Quando houver mais de um interessado no chamamento público para a concessão de uma mesma área 
municipal, através de direito real de uso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Renda deverá optar por aquela que for considerada melhor proposta. caso em que justificará os motivos da 
escolha, levando em consideração a geração de empregos, o faturamento previsto para os primeiros 03 (três) 
anos, a natureza da matéria-prima, o valor do investimento e a contrapartida ao município, segundo o número 
de pontos constantes do anexo 1, que faz parte integrante desta Lei, cujos critérios serão analisados pelo 
Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM). 

As empresas serão classificadas em ordem decrescente sendo a primeira aquela que somar o maior número de 
pontos e em caso de empate entre duas ou mais empresas, terá direito preferencial de escolha a microempresa 
(ME) e na falta desta a empresa de pequeno porte (EPP), de acordo com a Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2.006. 

Em caso de empate em número de pontos, segundo consta do anexo 1, entre duas ou mais micro empresas 
(ME) e na falta destas se houver empresas de pequeno porte (EPP) interes~adas a classificação se fará por 
sorteio para o qual serão convidados os interessados para o acompanhamento, lavrando-se termo em até 60 
(sessenta) dias que será publicado no Diário Oficial Municipal. 

Do ato de classificação caberá recurso terminativo com efeitos devolutivo e suspensivo ao Prefeito Municipal 
no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência ou notificação da parte desclassificada. 

O deferimento dos requerimentos de direito real de uso de imóveis do Município, deverá atender ordem 
cronológica de protocolos e quando isto não for possível, os motivos deverão ser explicados pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda cujo ato será publicado no Diário Oficial 
Municipal. 

Todas as solicitações de áreas públicas serão concedidas depois de avaliação por parte do Conselho de Apoio 
ao Desenvolvimento Municipal (CADEM), para quem serão enviados todos os atos do procedimento. 

Nas leis de concessões de áreas do município para empresas coletivas ou individuais, constarão as exigências 
a serem cumpridas pelos concessionários, os prazos para o cumprimento das obrigações assumidas e em caso 
de inadimplemento a retomada do imóvel, independentemente de qualquer interpelação ou aviso prévio, sem 
indenização por parte do Município, sejam as benfeitorias até então realizadas úteis ou necessárias. 

Parágrafo único. Assinado termo de concessão as benfeitorias/construções a serem implementadas no imóvel deverão ter seu 
início no prazo máximo de 90 (noventa) dias, cujas obras deverão estar concluídas no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) meses, passando a concessionária a pagar desde então o Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU). 

Art. 10 

Art. 11 

Art. 12 

As despesas decorrentes do consumo de energia elétrica, água, telefone, manutenção e limpeza da área flsica 
do imóvel e outras taxas que por ventura possam incidir sobre o imóvel, correrão por conta exclusiva das 
empresas concessionárias, arcando essas, inclusive, com a realização de obras de infraestrutura para as suas 
instalações. 

As concessionárias ficam obrigadas a apresentar os comprovantes dos pagamentos das obrigações constantes 
no artigo anterior, sempre que for exigido pelo Município, sendo ainda as concessionárias responsáveis por 
eventuais perdas e danos que possam ser causados a terceiros e ao patrimônio público. 

São obrigações a serem cumpridas pelas concessionárias e que obrigatoriamente constarão da lei ou do 
contrato a ser firmado o seguinte: 
1 - Não paralisar as atividades da empresa, por período superior a 03 (três) meses, após o inicio 

operacional da mesma, exceto se devidamente justificado e aceito pela Administração Municipal; 
II - Não ceder, nem tampouco transferir ou alienar a qualquer título o imóvel no todo ou em parte, 

durante a vigência do prazo de concessão de direito real de uso que será de 10 (dez) anos após 02 
(dois) anos estabelecidos para as construções tisicas das empresas, salvo se a cessão, transferência 
ou alienação constar de avaliação do Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal 
(CADEM), bem como autorização expressa do Prefeito Municipal; 

III - Não alterar a destinação do imóvel e nem modificar a finalidade empresarial para a qual houve a 
concessão; 

IV - Estar em dia com as devidas aprovações necessárias ao funcionamento da empresa perante órgãos 
públicos ou não; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.931/17 

V - A qualquer tempo ou no mínimo a cada 12 (doze) meses, serâ realizada avaliação do cumprimento 
das obrigações constantes desta Lei ou contrato de concessão firmado; 

VI - Os impostos municipais, estaduais ou federais inerentes ao imóvel e atividades das empresas 
coletivas ou individuais concessionárias, serão de responsabilidade única e exclusiva destas durante 
o período que durar a concessão ou após eventual doação do imóvel aos interessados; 

VII - Manter, desde sua instalação, pelo menos 70% (setenta por cento) de seu quadro funcionando e 
composto por pessoas residentes no municfpio de Bauru, exceto no tocante àquelas funções que 
exijam mão de obra especializada não disponível no município; 

VIII - As concessionárias deverão prestar contrapartida ao Município ao receberem a concessão de terra 
nua, consistente em 20o/o (vinte por cento) do valor venal do imóvel em obras públicas definidas 
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, ou efetuar depósito 
do numerârio correspondente no Fundo Municipal de Aquisição de Áreas e Obras de Infraestrutura 
para aplicação nas suas cidades industriais, comerciais, atacadistas e de serviços; e 

IX - Quando se tratar de concessão de área contendo benfeitorias, as concessionárias deverão prestar 
contrapartida ao Município consistente em 40% (quarenta por cento) do valor venal da terra e das 
benfeitorias, segundo avaliações efetuadas pela Secretaria Municipal de Planejamento, cujos 
valores estabelecidos serão depositados no Fundo Municipal de Aquisição de âreas e Obras de 
Infraestrutura para aplicação nas suas cidades industriais, comerciais, atacadistas e de serviços 
arcando as concessionârias desde então com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 

Art. 13 No caso de encerramento das atividades ou transferência da titularidade de pessoa jurídica para pessoa 
juridica dentro do prazo de 10 (dez) anos, a empresa com autorização expressa da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON) e do Conselho de Apoio ao Desenvolvimento 
Municipal (CADEM), poderâ transferir a área concedida ou doada para terceiro desde que autorizada pela 
Câmara Municipal. 

Parâgrafo único. No caso de transferência a empresa alienante poderá exigir indenização da adquirente pelas benfeitorias 
edificadas, cabendo ao Município, a título de ressarcimento por conta do alienante, 10% (dez por cento) do 
valor venal do terreno para cada ano que restar para completar o prazo de l O (dez) anos. 

Art. 14 Vencido o prazo de 10 (dez) anos da concessão de direito real de uso, cumpridas as exigências desta, tanto 
para as concessões jâ realizadas como as por vir a realizar, o Município poderá transferir definitivamente o 
imóvel através de doação, com despesas de escritura e registro de responsabilidade exclusiva dos donatários. 

Art. 15 Os processos flsicos em tramitação na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Renda deverão ser encerrados no prazo mâximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação desta lei, 
com deferimento ou não das concessões solicitadas até 31 de dezembro de 2.016. 

Art. 16 

Art. 17 

As despesas decorrentes serão suportadas pelo orçamento vigente, suplementadas se necessârio. 

Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Bauru, 27 de junho de 2.017. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZEITA 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

ALINE PRADO FOGOLIN 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVlMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 
DlRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO! 

I -GERAÇÃO DE EMPREGOS: 

Até 1 O emore2os 03 pontos 
De 11 a 20 emore2os 10 contos 
De 21 a 50 empre2os 20 oontos 
De 51 a 100 empregos 30 pontos 
De 101 a 150 emore2os 40 pontos 
Acima de 150 emoregos 50 oontos 

Il-FATURAMENTO PREVISTO PARA OS PRIMEIROS 03 (TRftS) ANOS: 

Até R$ 50.000,00 mensal OI oonto 

• De R$ 50.000,01 a R$ 200.000.00 mensal 05 oontos 
De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00 mensal 10 oontos 
De R$ 500.000,01 a R$ 1.500.000,00 mensal 15 pontos 
Acima R$ 1.500.000,01 mensal 30 oontos 

III - NATUREZA DA MATÉRIA PRIMA: 

Orie:inária do municíoio 08 oontos 
Ori2inária do Estado de SP 05 oontos 
Originária dos demais Estados 03 pontos 
Originária do Exterior 01 oonto 

IV - VALOR DE INVESTIMENTO: 

Até R$ 50.000,00 OI oonto 
De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 05 pontos 
De R$ 200.000,01 a R$ 400.000,00 10 oontos 
De R$ 400.000,01 a R$ 800.000,00 15 oontos 
Acima R$ 800.000,01 30 oontos 

• V -CONTRAPARTIDA: 

Proieto de caoacitacão de emorego e renda 10 oontos 
Programa de inovação e tecnológica 05 pontos 
Particioacão comunitária e ou social 03 oontos 
Parceria oúblico~orivada em benfeitorias oara municioio 01 oonto 
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P. 19076/07 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N° 5504. DE 05 DE DEZEMBRO DE 2007 
Autoriza o Executivo a destinar uma área de 
terreno à Empresa BAURU STREET 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO L TDA em 
regime de Concessão de Direito Real de Uso. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. ]º -

Art. 2° -

Fica o Executivo autorizado a outorgar à Empresa BAURU STREET INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA; pelo prazo de 24 (vinte quatro) meses, a CONCESSÃO DE DIREITO 
REAL DE USO de duas áreas localizadas no Distrito Industrial lll, com a seguinte descrição: 

a) SETOR04, QUADRA2336, LOTE OI: 

"Um terreno sem benfeitorias correspondente a totalidade da Quadra B, do loteamento 
denominado Distrito Industrial lll, nesta cidade de Bauru, medindo 58,44 metros de frente, 
confrontando com a Rua 11, quarteirão 04, lado ímpar, 182,05 metros mais a curva de 
esquina com desenvolvimento 13,93 metros do lado direito para quem olha para o imóvel, 
confrontando com a Rua 06, quarteirão 03, lado ímpar, com a qual faz esquina, 184, 14 
metros do lado esquerdo, mais a curva de esquina com desenvolvimento 15,51 metros 
confrontando com a rua 05, quarteirão 03, lado par, com a qual também faz esquina, 34,60 
metros nos fundos, confrontando com a Rua 10, lado par, encerrando uma área de 12.851,29 
metros quadrados, avaliado em R$ 264.787,98 (duzentos e sessenta e quatro mil, setecentos e 
oitenta e sete reais e noventa e oito centavos)." 

b) SETOR 04, QUADRA 2335, LOTE OI: 

"Um terreno sem benfeitorias correspondente ao lote O 1 da Quadra C, do loteamento 
denominado Distrito Industrial III, nesta cidade de Bauru, medindo 60,47 metros de frente, 
confrontando com a Rua 11, quarteirão 04, lado par, 17,87 metros mais a curva de esquina 
com desenvolvimento 14,13 metros do lado direito para quem olha para o imóvel, 
confrontando com a Rua 05, quarteirão 02, lado par, com a qual faz esquina, 17,67 metros do 
lado esquerdo, mais a curva de esquina com desenvolvimento sfe 14,34 metros confrontando 
com a Rua 06, quarteirão 02, lado ímpar, com a qual também faz esquina, 78,07 metros nos 
fundos, confrontando com a área destinada a Área Institucional, encerrando uma área de 
2.071,00 metros quadrados, avaliado em R$ 42.670,88 (quarenta e dois mil, seiscentos e 
setenta reais e oitenta e oito centavos)." 

Os imóveis acima descritos nas alíneas "a1
' e 11b" constam pertencer à Prefeitura Municipal 

de Bauru, conforme Matrícula n.º 88.089 do 2° Serviço de Registro de ímóveís de Bauru-SP, 
estando caracterizado no desenho S. P.- Cadastro nº 539. 

A área descrita na alfnea "a" do artigo 1 º, a Concessionária obriga-se a destiná-la única e 
exclusivamente para a instalação de uma fábrica de módulos estruturais, ou seja, blocos 
pisos e artefatos de concreto e a área descrita na alínea "b" do mencionado artigo, obriga-se 
a implantar uma fábrica de tintas, texturas e impermeabilizante à base de água. 

Parágrafo Único - Fica a concessionária autorizada a tomar posse da área concedida a partir da publicação desta 
lei para que possa alcançar as finalidades aqui enunciadas. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5504/07 

Art. 3° -

Art. 4° -

Art. 5° -

A concessionária obriga-se a iniciar as obras no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data 
da publicação desta lei e concluí-las no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, 
observadas as normas urbanísticas fixadas pela Secretaria Municipal de Planejamento e 
respeitados o projeto de Construção e o Cronograma de Obras juntados no processo 
administrativo nº 19076/2007. 

O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores determinará a rescisão do contrato, 
com a restituição da área ao Município, sem direito à indenização pelas acessões nele 
introduzidas pela concessionária, independente de notificação. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 05 de dezembro de 2007 

PROF. JOSÉ GUALBERTO TUGA MARTINS ANGERAMI 
PREFEITO MUNICIPAL 

EMERSON SILVA RIBEIRO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

WALACE GARROUX SAMPAIO 
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

LEANDRO DIAS JOAQUIM 
SECRETÁRIO DE PLANEJAMETO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

ROBENILSON DE OLIVEIRA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO 

DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

TERMO DE DOAÇÃO DE BENS IMÓVEIS QUE O 
MUNICÍPIO DE BAURU FAZ À EMPRESA BAURU 
STREET INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP. 

Aos dias do mês de do ano de dois mil e dezoito o MUNICÍPIO DE BAURU, inscrito no Ministério 
da Fazenda no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) sob n' 46.137.410/0001-80, representado pelo Prefeito Municipal 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETI A, doravante denominado DOADOR e do outro lado a empresa BAURU STREET 
INDÚSTRJA E COMÉRCIO EIRELI - EPP, doravante denominada DONATÁRIA, com sede nesta cidade de Bauru/SP na Rua 
Romeo Sola, 4-0, Distrito Industrial 111, inscrita no Ministério da Fazenda como pessoa jurídica, com CNPJ n' 71.819.262/0001-
20, neste ato representada por seu sócio LUIZ ANTONIO SOLA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de 
identidade expedida pela SSP/SP com RG nº 3.338.990 e inscrito no Ministério da Fazenda como pessoa tisica sob nº 
060.364.228-49, residente e domiciliado em Bauru/SP na Rua Júlio de Mesquita Filho, 7-85, Vila Cidade Universitária, com 
suporte no parágrafo 2° do art. 68 da Lei Orgânica do Municipio de Bauru, combinado com o art. 14 da Lei Municipal nº 6.931, 
de 27 de junho de 2017 e Lei nº /2018 pactuam entre o que abaixo se encontra especificado e regrado: 

1.1. 

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DA DOAÇÃO 

O objeto da presente doação se refere aos terrenos a seguir descritos: 

1. Setor 04, Quadra 2336, Lote 01: 

.. Um terreno sem benfeitorias correspondente à totalidade da quadra B do loteamento denominado Distrito 
Industrial III. nesta cidade de Bauru, medindo 58,44 metros de frente, confrontando com a Rua 11, quarteirão 
04, lado fmpar; 182,05 metros mais a curva de esquina com desenvolvimento de 13,93 metros do lado direito 
para quem olha para o imóvel, confrontando com a Rua 06, quarteirão 03, lado lmpar, com a qual faz esquina; 
184,14 metros do lado esquerdo mais a curva de esquina com desenvolvimento de 15,51 metros confrontando 
com a Rua 05, quarteirão 03, lado par, com a qual também faz esquina; 34,60 metros nos fundos 
confrontando com a Rua 10, lado par, encerrando uma área de 12.851,29 metros quadrados, avaliado em R$ 
2.427.994,22 (dois milhões quatrocentos e vinte e sete mil novecentos e noventa e quatro reais e vinte e dois 
centavos)." 

II. Setor 04,Quadra 2335, Lote OI: 

"Um terreno sem benfeitorias correspondente ao lote 01 da quadra C do loteamento denominado Distrito 
Industrial III, nesta cidade de Bauru, medindo 60,47 metros de frente, confrontando com a Rua 11, quarteirão 
04, lado par; 17,87 metros mais a curva de esquina com deenvolvimento de 14,13 metros do lado direito para 
quem olha para o imóvel, confrontando com a Rua 05, quarteirão 02, lado par, com a qual faz esquina; 17,67 
metros do lado esquerdo mais a curva de esquina com desenvolvimento de 14,34 metros confrontando com a 
Rua 06, quarteirão 02, lado ímpar, com a qual faz esquina; 78,07 metros nos fundos confrontando com a área 
institucional, encerrando uma área de 2.071,00 metros quadrados, avaliado em R$ 391.274,03 (trezentos e 
noventa e um mil duzentos e setenta e quatro reais e três centavos)." 

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DA DONATÁRIA 

2. I. A DONATÁRIA se obriga a manter no local atividade compatível com a regulamentação municipal das 
Cidades Industriais, respeitando a legislação vigente, permitindo que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico -
SEDECON realize vistorias anuais para comprovar a atividade compatível com a legislação em vigor. 

2.2. A transferência do imóvel será efetivada somente após a regularização do loteamento Distrito Industrial III, 
ficando ciente desse fato a DONATÁRIA. 

2.3. A DONATÁRIA, após comunicada expressamente da regularização do Distrito Industrial III, terá o prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a lavratura da escritura de doação e do registro no Oficial de Registro Imobiliário 
competente, arcando com os custos de ambos. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO 

3.1. O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores detenninará a revogação da doação, com a restituição 
da área ao Município, sem direito à indenização pelas benfeitorias nela introduzidas, sendo a empresa DONATÁRIA notificada a 
desocupar o local no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

3 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 

Fica eleito o Foro da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo, com exclusão de outro, por mais privilegiado 
que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento. 

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 
efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo relacionadas, tudo para que 
produza seus efeitos jurídicos e legais . 

TESTEMUNHAS: 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETT A 
PREFEITO/DOADOR 

BAURU STREET INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP 
DONATÁRIA 

4 
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CAD EM - CONSELHO DE APOIO AO DESENVOLVIM~E':':N'.'.::TO~M::=U=:N=::l=::C;:::IP=iiJl.~L~=::=I 
Bauru, 13 de junho de 2018. 

Ata n!! 06/2018 

Estiveram presentes na reunião os seguintes membros: SEDECON: C.IESP: Domingos 
Malandrino, SEBRAE: Wilson Nishimura; SEPLAN: Luciana Ferreira; SEMMA: Marta 
Ribeiro Alves Cezar; Sindicato dos Empregados do Comércio: Edson Quintiliano; ACIB: 
Rui Rocha 

• 

Justificaram a ausência os representantes: Sr. Gino Paulucci, Conselheiro Titular da 
CIESP; Jorge Abranches e Rafael Lima, titular e suplente da SAGRA. 

Faltaram e não justificaram as ausências, os conselheiros das seguintes entidades·: 

1. Palavras Presidente do CADEM 

Edital de Chamamento Público para divulgação de áreas disponíveis para Concessão 
de Direito Real de Uso de Imóveis do Município situados nas Cidades 1 ndustriais, 
Comerciais, Atacadistas e de Serviços, conforme estabelece a Lei 6.931, de 27 de 
junho de 2017 publicado em Diário Oficial dia 10/04/2018 e encerrado em 
20/05/2018. 

Conclusão: os conselheiros deliberaram não ser necessário a apresentação 
diretamente ao conselho de nenhum empresário, quando julgarem necessário farão a 
solicitação à SEDECON . 

• 2. Em Tramitação na Câmara Municipal 
Projeto de Lei. n!! 105/17, que revoga o inciso VII d.o art. 22 da Lei nº 5198, de 22 de 
outubro de 2004, que dispõe sobre a organização e o funcionamento das Cidades 
Industriais, Comerciais, Atacadistas e de Serviços, define competências e atribuições 
de seus órgãos controladores e dá outras providências . 

. 3. PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
3.1- DELITEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA 
Processo: 58408/2014 
AREA DE ATUAÇÃO: atividades de telecomunicações 
ANO DE FUNDAÇÃO: 19/10/2009 
IDENTIFICAÇÃO: SETOR 04, QUADRA 2161, LOTE 07 DISTRITO INDUSTRIAL IV 
LEI DE CONCESSÃO: 6768/2016, 29 de março de 2016 
SITUAÇÃO: A empresa Delitel Telecomunição era uma das empresas do Distrito IV 

~~ J--~~1 
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estava com a área invadida e, por isso mesmo, não conseguiu cumprir os prazos 
estabelecidos pela· respectiva lei de concessão. A empresa solicita pedido de 
prorrogação de 02 anos logo após a desocupação do distrito e apresenta cronograma 
físico-financeiro à página 302 do processo. 

CONCLUSÃO: os conselheiros tomaram ciência da solicitação e sugerem a 
prorrogação de prazo de 2 anos a partir da publicação da lei de prorrogação e 
acompanhamento pela SEDECON do cumprimento do cronograma de obras anexado 
ao processo. 

4. APROVAÇÃO DE PROJETO 

4.1 SVL COMÉRCIO E INDUSTRIAL LTDA EPP 

PROCESSO: 8894/2018 
ÁREA DE ATUAÇÃO: fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários 
IDENTIFICAÇÃO: Rua· Domingos Biancardi, Parte do lote C, quarteirão 02, lado ímpar; 
DISTRITO INDUSTRIAL 1/ esquina com a Rua José Fortunato Molina. (SETOR 03, 

• QUADRA 1248, LOTE 08) 
SITUAÇÃO: Empresa SVL Comércio e Indústria LTDA - EPP apresenta projeto para 
regularização de um galpão industrial, com taxa de ocupação de 0,41%, conforme 
projeto aprovado pela SEPLAN e anexo ao processo. 
CONCLUSÃO: os conselheiros tomaram ciência da solicitação e frente a afirmação do 
representante da SEDECON de que o fiscal esteve na empresa e constatou que a obra 
está terminada e de acordo com o projeto· em anexo, concordam com o pedido de 
aprovação do projeto de regularização. 

5. DOAÇÃO DEFINITIVA 

5.1 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA 

PROCESSO: 51721/2017 
ÁREA DE ATUAÇÃO: transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 

• mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 
ANO DE FUNDAÇÃO: 16/10/2003 . 
IDENTIFICAÇÃO: SETOR 04, QUADRA 2129, LOTE Ó3, DISTRITO INDUSTRIAL Ili 
METRAGEM: 11.998,02m2 

SITUAÇÃO: a empresa Transportes Translovato protocolou, em setembro de 2017, 
pedido de doação definitiva da área que ocupa no Distrito Industrial Ili. Tendo em 
vista que o prazo de 10 anos se encerraria em dezembro de 2017, segui-se orientação 
no verso da página 32 do processo a qual dizia passar pelo êADEM após dezembro de 
2017. Assim, após entrega de todos os documentos, foi realizada vistoria em 
27 /04/2018, a qual com fotos e relatório anexo ao processo, confirma que a empresa 
está em atividade regular conforme projeto de construção aprovado. Agora, pedido 
de doação definitiva segue para anuência do CADEM. 
CONCLUSÃO: os conselheiros tomaram ciência da solicitação e concordam 
doação definitiva. 

~-
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6. PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
6.1 IRMÃOS QUESSADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 
PROCESSO: 25215/2011 
ÁREA DE ATUAÇÃO: fabricação de produtos e embalagens de metal 
ANO DE FUNDAÇÃO: 28/04/1984 
IDENTIFICAÇÃO: SETOR 03, QUADRA 1021, LOTE 03 DISTRITO INDUSTRIAL 1 
METRAGEM: 8.959,41 m2 

SITUAÇÃO: empresa Irmãos Quessada Indústria e Comércio LTDA EPP protocolou, em 
07de maio ·de 2018, pedido· de prorrogação de mais 02 anos para termino da 
construção. Justifica pelo fato de ter financiado equipamento, páginas 17 a 22 do 
processo 55257/2017 anexo ao capa. Vistoria realizada também em 07 de maio de 
2018 informa que obras estão cerca de 80% concluídas e de acordo com o projeto 
aprovado pela SEPLAN. 
CONCLUSÃO: os conselheiros tomaram ciência da solicitação e para poder deliberar sobre o pedido 
de prorrogação de prazo do término da obra, solicitam a entrega da cópia da planta aprovada e 
cronograma físico-financeiro onde conste o término da obra até dezembro de 2019 . 

7. ANUÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE ÁREA 
7.1 AGROPASTORIL DOS POÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA 
PROCESSO: 43182/2009 (J.C SANTO ANTÔNIO LTDA) 
ÁREA DE ATUAÇÃO: armazenagem, comercialização e distribuição de derivados de 
cachaça e produtos agropecuários 
ANO DE FUNDAÇÃO: 21/05/1984 
IDENTIFICAÇÃO: Rua Ronise Mota Pegoraro, Lote 04, Quadra 1, DISTRITO 
INDUSTRIAL Ili 
SITUAÇÃO: empresa Agropastoril dos Poções e Participações LTDA solicita anuência 
para uso da área doada à J.C Santo Antônio para desenvolver as atividades de 
armazenagem, comercialização e distribuição de derivados de cachàça e produtos 
agropecuários. Apresenta comunicado de aquisição da área e documentação da 

• empresa, assim como apresentação de seus produtos a partir da página 300 do 
processo. 
CONCLUSÃO: os conseiheiros tomaram ~iência da solicitação e pedem que seja 
descrito de forma analítica qual atividade será exercida no local, juntar expectativa de 
geração de empregos e faturamento e apresentar contrato social onde conste a 
inclusão da atividade de fabricação de água ardente. 

8. DOAÇÃO DEFINITIVA 
8.1 BAURU STREET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP 
PROCESSO: 19076/2007 
ÁREA DE ATUAÇÃO: Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, 
fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 
ANO DE FUNDAÇÃO: 12/07/1993 1 

IDENTIFICAÇÃO: SETOR 04, QUADRA 2335, LOTE 01 E SETOR 04, QUADRA 2·336/[%, 

01 NO DISTRITO INDUSTRIAL Ili ~ \ ~ · ~ }f,Qj/'i ~ 
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. METRAGEM: SETOR 04, QUADRA 2335, LOTE 01 - . 2.071m 2 (construído 814m e 

SETOR 04, QUADRA 2336, LOTE 01-12.851,29m 2 (construído 2.644,88m 2) 

Lei de concessão: 5504, de 05 de dezembro de 2007 
SITUAÇÃO: A empresa Bauru Street Indústria e Comércio LTDA EPP solicitou em 04 de 
maio de 2018 doação definitiva das duas áreas que ocupa no Distrito Industrial Ili. 
Informam que por se tratar de atividade que necessita de espaço para circulação de 
máquinas e caminhões não é possível construir 40% da área. Vistoria realizada em 
12/06/2018 atesta que a empresa funciona normalmente nos dois lotes e que a 
construção segue projeto aprovado pela SEPLAN. 
CONCLUSÃO: os conselheiros tomaram ciência da solicitação e aprovam por 6 votos a 
1 a doação definitiva com base unicamente no artigo 12 da lei 5198/2004, e 
acordado que para as próxima análises de doação definitiva que envolverem 
empresas com projeto aprovado de área construída inferior a 40% seja apresentado o 

· processo de aprovação de projeto . 

• 09. DOAÇÃO DEFINITIVA 
09.1 LUME LIGHT PRO ATIVA IND. COM. DE LUMINOSOS 
PROCESSO: 4763/2007 
ANO DE FUNDAÇÃO: 13/11/2006 
IDENTIFICAÇÃO: SETOR 04, QUADRA 2329, LOTE 01 DISTRITO INDUSTRIAL Ili 
METRAGEM: 4.484,32m2 

• 

SITUAÇÃO: Correção da ATA anterior onde foi informado que a doação definitiva seria 
dos lotes 01 e 02 da quadra 2329 do setor 04, quando na verdade trata-se apenas do 
lote 01 da quadra 2329 do setor 04 DISTRITO INDUSTRIAL Ili com 4.482,33m2

, 

conforme lei de concessão nº 5.529, de 28 de dezembro de 2007. 
CONCLUSÃO: os conselheiros tomaram ciência ·da solicitação da SEDECON e 
concordam com a correção da ATA . 

• CONFIRMAÇÕES DO RECEBIMENTO DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO 

10 - Todas as entidades foram convocadas por meio eletrônico sobre a realização da 
Reunião Ordinária do CADEM, a ser realizada em 13/06/2018 às 15h na Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico, Rua Virgilio Malta nº 17-06. 

11 - A Presidente ressaltou a necessidade da justificativa na convoca.ção em caso . . 
de não comparecimento. Agradeceu a presença e a participação de todos os 
Conselheiros, dando por encerrada a reunião. 



~ 
Rafael Rosalin 

Vice Presidente 

Augusto Cesar Buen 
Sindicato do ntabilistas 

./ 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

rocesso o Vereador: 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando 

sua normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá 

ao Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniõe , e 

04 deeµ1E~Rt> 

AVIDA SILVA 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a 

legalidade e constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

NAli LINO DAVI DA SILVA 
Relator 

Membro 

Sala de Reuniões, em 

04 de dezembro de 2018 . 

11 · 
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ENEDITO RO TO MEIRA 
Membro 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Rei t r do presente processo o Vereador: 

Em --~----Y"l------de 2018. 

RL~BRIGUES BARBOSA 

Presidente 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação . 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
05 de d mbro de 2018 . 
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Praça D. Pedro li. 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa . 

Relator 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
05 de dezembro de 2018. 

LUl~~!S9ARBOSA 
Presidente 

BERTO MEIRA 

Membro 
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

Nomeio Relator(a) do presente processo o(a) Vereador(a): 

~\[ÃRD\) 
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Praça D. Pedro li, 1·50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum óbice 

quanto a sua normal tramitação. 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

05 de dezembro de 2018. 

OQUETE 

Relator 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura e Abastecimento, 

hoje reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, tendo em vista a 

inexistência de qualquer restrição quanto a sua normal tramitação por esta Casa. 

decisão final. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a sábia 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
05 de dezembro de 2018 . 

Relator 
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER DO RELATOR 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum 

óbice quanto a sua normal tramitação. 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

06 de dezembro de 2018. 

Relator 
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER FINAL 

A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes, hoje 

reunida extraordinariamente, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, tendo 

em vista a inexistência de qualquer restrição quanto a sua normal tramitação por 

esta Casa. 

sábia decisão final. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
06 de dezembro de 2018 . 

LUIZ 

Relator 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

Membro 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto, em Primeira e Segunda Discussões, 

em Sessões Ordinária e Extraordinária, 

realizadas no dia 1 O de dezembro de 2018, 

providenciar o encaminhamento do Autógrafo 

ao Senhor Chefe do Executivo. Após a 

publicação da lei, arquive-se . 

Bauru, 11 de dezembro de 2018. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 
Presidente 

Atendido o despacho supra, segue Autógrafo e 

Ofício, aguardando-se a publicação da Lei para 
posterior arquivo. 

Bauru, 11 de dezembro de 2018. 

~~~,,-~~ 
RONALDO JbsÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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AUTÓGRAFO Nº 7277 
De 11 de dezembro de 2018 

Autoriza o Poder Executivo a doar Imóveis à empresa 
BAURU STREET INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI -
EPP. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a doar à BAURU STREET 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI - EPP, dois lotes de terrenos 
localizados no Distrito Industrial Ili, com as seguintes descrições: 

1 - Setor 04, Quadra 2336, Lote 01: 
Um terreno sem benfeitorias correspondente à totalidade da 
quadra B do loteamento denominado Distrito Industriai' Ili, nesta 
cidade de Bauru, medindo 58,44 metros de frente, confrontando 
com a Rua 11, quarteirão 04, lado ímpar; 182,05 metros mais a 
curva de esquina com desenvolvimento de 13,93 metros do lado 
direito para quem olha para o imóvel, confrontando com a Rua 06, 
quarteirão 03, lado ímpar, com a qual faz esquina; 184, 14 metros 
do lado esquerdo mais a curva de esquina com desenvolvimento 
de 15,51 metros confrontando com a Rua 05, quarteirão 03, lado 
par, com a qual também faz esquina; 34,60 metros nos fundos 
confrontando com a Rua 1 O, lado par, encerrando uma área de 
12.851,29 metros quadrados, avaliado em R$ 2.427.994,22 (dois 
milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, novecentos e noventa e 
quatro reais e vinte e dois centavos). 

li - Setor 04, Quadra 2335, Lote 01: 
Um terreno sem benfeitorias correspondente ao lote 01 da quadra 
C do loteamento denominado Distrito Industrial Ili, nesta cidade de 
Bauru, medindo 60,47 metros de frente, confrontando com a Rua 
11, quarteirão 04, lado par; 17 ,87 metros mais a curva de esquina 
com desenvolvimento de 14, 13 metros do lado direito para quem 
olha para o imóvel, confrontando com a Rua 05, quarteirão 02, lado 
par, com a qual faz esquina; 17,67 metros do lado esquerdo mais a 
curva de esquina com desenvolvimento de 14,34 metros 
confrontando com a Rua 06, quarteirão 02, lado lmpar, com a qual 
também faz esquina; 78,07 metros nos fundos confrontando com a 
área destinada a área institucional, encerrando uma área de 
2.071,00 metros quadrados, avaliado em R$ 391.274,03 (trezentos 
e noventa e um mil, duzentos e setenta e quatro reais e três 
centavos). 
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Art. 2° As áreas descritas no art. 1º foram objeto de concessão de direito real 
de uso autorizada pela Lei Municipal nº 5.504, de 05 de dezembro de 
2.007, sendo destinadas para a instalação de uma fábrica de módulos 
estruturais, blocos de pisos e artefatos de concreto, tintas, texturas e 
impermeabilizantes. 

Parágrafo único. A donatária, por ter cumprido todas as obrigações assumidas na 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 6° 

concessão mencionada no caput do presente artigo fica autorizada a 
receber em doação as áreas descritas no art. 1° a partir da data da 
publicação desta lei. 

A donatária obriga-se a manter no local atividade compatível com a 
regulamentação municipal das Cidades Industriais, respeitando a 
legislação vigente . 

- O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores tornará nula de 
pleno direito a doação feita, revertendo o imóvel ao patrimônio 
municipal, sem que assista direito às acessões nele introduzidas. 

A donatária tem ciência de que a escritura de doação somente poderá 
ser lavrada após a regularização do Distrito Industrial Ili. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 11 de dezembro de 2018 . 

1 º Sec tário 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~~:il~ 
RONALDO JÕS~ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 213/18 

Bauru, 11 de dezembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os Autógrafos e o Decreto Legislativo abaixo descritos, 

referentes aos projetos aprovados em Sessões Ordlnârta e Exlraordlnâria levadas a efeito por esta casa de Lels no l)ltlmo dia 1 o de dezembro de 2018: 

Autógrafo n• 

7267 

7268 

7269 

7TIO 

7271 

7272 

7273 

7274 

7275 

7276 

7277 

7278 

7Tt9 

7280 

7281 

7282 

7283 

7284 

Decreto n• 
1803 

Excelentfssimo Senhor 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que altera a redação do Inciso Ili, do art. 58, da Lei n• 5631, de 22 de agosto de 2008. que instituiu o 

Plano Diretor Participativo do Municfplo de Bauru; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar bens móveis de propriedade da Prefeitura Munlclpal á ASSOCIAÇÃO DE 

PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS OE BAURU -APAE; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a ceder o uso de bem móvel de propriedade da Prefeitura Municipal à 

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU· EMDURB; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a doar à Fazenda do Estado de São Paulo os Imóveis descritos nas 

matriculas 105.770 e 105.771; 

de autoria desse Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do Munlclplo, exercício 2018; 

de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementação de recursos através de transposição no orçamento , exerclclo de 201 a; 

de autoria desse Executivo, que autoriza a transferência e a transposição de recur.sos no Orçamento do Município, especificamente na 

Empresa Municipal de Desenvotvfmento Urbano e Rural - EMDURB; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a destinar uma área de te~no à empresa HIDROCOELHO - MANUTENÇÃO E 

PERFURAÇÃO OE POÇOS ARTESIANOS LTDA, em regime de Concessão de Direito Real de Uso; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos pUbUcos, mediante aditivo ao Termo de Colaboração. 

às Organizações da Sociedade Clvll - OSCs do setor privado que identifica, confonne espedflcado para o atendimento em Educação 

Infantil; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar áreas de terreno â Empresa MA.RIO RUBENS GOMES - EPP; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a doar Imóveis à empresa BAURU STREET INOÜSTRIA E COM~RCIO 

EIRELI • EPP; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno à Empresa JOSÉ DO PATROCINIO FILHO ME, 

em regime de Concessão de Direito Real de Uso; 

de autoria desse Executivo. que au1ortza o Poder Exea.itlvo a efetivar, mediante Termo de Colaboração, repasse de recursos pUbllcos 

para as entidades do setor prfvado que especlftca; 

de autoria desse Executivo, que altera a redação do § 1•, acrescenta os §§ ~ e 9" no art 11-A da Lei nº 3601, de 27 de julho de 1993 

e altera a redação do § 2° no art 289 da Lei nº 1574, de 07 de maio de 1971; 

de autoria desse Executivo, que autoriza a transposlçlo de recursos no Orçamento do Municlpfo, especificamente na Empresa 

Municipal de Desenvotvlmento Urbano e Rural - EMDURB; 

de autoria desse Executivo, que dispõe sobre a criação da ·Semana Munfclpal de Direitos Humanos e Cidadania" no Munlclplo de 

Bauru e dá outras providências; 

de autoria desse Executivo, que prorroga redutor do Inciso 1, do Parágrafo único, do Art 2°, da Lei nº 7 .022, de 14 de dezembro de 

2017; 

de autoria desse Executivo, que dJscJpllna a disposição, transporte e destinação de caçambas e containers basculantes e dá outras 

providências. 

Referente ao Projeto de Decreto Leglslatlvo 
de autoria da Mesa da Câmara, que dá denominação de Alameda EMATITE a um prolongamento de via pública da cidade. 

Nada mais havendo para o momento. aproveitamos ensejo para renovar os protestos de distinção e apreço. 

ALEXSSAND O BUSSOLA 

Presi ente 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA b· RONALDOJ~VONE 
{ ___ ~efe do Sr>rvlço de P~:c~:~~~s Leglslattvos 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 484/18 
P. 37.763/18 Ap. 19.076/07 (capa) 

Bauru, 12 de dezembro de 2.018. 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei nº 7.170/18, que autoriza o Poder 
Executivo a doar imóveis à empresa BAURU STREET INDÚST E COMÉRCIO EIRELI - EPP. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

1 
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IPROC.N2 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 37.763/18 Ap. 19.076/07 (capa) 
LEI Nº 7.170. DE 12 DE DEZEMBRO DE 2.018 
Autoriza o Poder Executivo a doar imóveis à 
empresa BAURU STREET INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO EIRELI - EPP. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

Art. 2º 

Parágrafo único. 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Art. 6º 

\ 

Fica o Poder Executivo autorizado a doar à BAURU STREET INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI - EPP, dois lotes de 
terrenos localizados no Distrito Industrial III, com as seguintes descrições: 

1 - Setor 04, Quadra 2336, Lote 01: 
Um terreno sem benfeitorias correspondente à totalidade da quadra B do loteamento denominado Distrito Industrial 
III, nesta cidade de Bauru, medindo 58,44 metros de frente, confrontando com a Rua 11, quarteirão 04, lado lmpar; 
182,0S metros mais a curva de esquina com desenvolvimento de 13,93 metros do lado direito para quem olha para o 
imóvel, confroniando com a Rua 06, quarteirão 03, lado ímpar, com a qual faz esquina; 184,14 metros do lado 
esquerdo mais a curva de esquina com desenvolvimento de IS,S J metros confrontando com a Rua OS, quarteirão 03, 
lado par, com a qual também faz esquina; 34,60 metros nos fundos confrontando com a Rua 10, lado par, encerrando 
uma área de 12.8Sl,29 metros quadrados, avaliado em R$ 2.427.994,22 (dois milhões, quatrocentos e vinte e sete 
mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos). 

li - Setor 04, Quadra 2335, Lote 01: 
Um terreno sem benfeitorias correspondente ao lote O 1 da quadra C do loteamento denominado Distrito Industrial 
Ili, nesta cidade de Bauru, medindo 60,47 metros de frente, confrontando com a Rua 11, quarteirão 04, lado par; 
17,87 metros mais a curva de esquina com desenvolvimento de 14,13 metros do lado direito para quem olha para o 
imóvel, confrontando com a Rua 05, quarteirão 02, lado par, com a qual faz esquina; 17,67 metros do lado esquerdo 
mais a curva de esquina com desenvolvimento de 14,34 metros confrontando com a Rua 06, quarteirão 02, lado 
lmpar, com a qual também faz esquina; 78,07 metros nos fundos confrontando com a área destinada a área 
institucional, encerrando uma área de 2.071,00 metros quadrados, avaliado em R$ 391.274,03 (trezentos e noventa e 
um mil, duzentos e setenta e quatro reais e três centavos). 

As áreas descritas no art. 1° foram objeto de concessão de direito real de uso autorizada pela Lei Municipal nº 5.504, de OS 
de dezembro de 2.007, sendo destinadas para a instalação de uma fábrica de módulos estruturais, blocos de pisos e artefatos 
de concreto, tintas, texturas e impermeabiliuntes. 

A donatária, por ter cumprido todas as obrigações assumidas na concessão mencionada no caput do presente artigo fica 
autoriuda a receber em doação as áreas descritas no art. 1º a partir da data da publicação desta lei. 

A donatária obriga-se a manter no local atividade compatível com a regulamentação municipal das Cidades Industriais, 
respeitando a legislação vigente. 

O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores to ará nul de pleno direito a doação feita, revertendo o imóvel ao 
patrimônio municipal, sem que assista direito às acessõe nele intr <luzidas . 

ser lavrada após,a regularização do Distrito Industrial III. 

Esta Lei entra em vigo a data de sua publicação. 

Bauru, 12 de dezemb de 2.018. 

ALINE PRADO FOGOLIN 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 

P\jeto de iniciativa do 
PO\ER EXECUTIVO 

Cumpridas •• exigências fegals 
encaminha·se o presente proc::esso 
ao Serviço de Microfilmagem e 
Arquivo. 

D 
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NICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Regis\ada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura na mesma data.'" 


