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PREFEITURA DE MOGI GUAÇU-SP
GABINETE DO PREFEITO

Mogi Guaçu, 31 de Julho de 2020.

MENSAGEM N° 017 .07.2020.

Do Prefeito
Ao Presidente da Câmara Municipal

Senhor Presidente:

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa
nobre Edilidade, o incluso projeto de lei complementar que dispõe sobre alterações que especifica na
Lei Complementar n973, de 22/12/2008, e dá outras providências.
Referida propositura, Senhor Presidente, tem por finalidade dar nova redação
ao caput do art. 10 da Lei Complementar n° 973, de 22/12/2008, alterando a área anteriormente cedida
(Lote 10, da Quadra "G" - Parque Industrial Mogi Guaçu, com área de 12.331,54 metros quadrados),
pela Fração "A" Lote "10" da Quadra "G" do Parque Industrial Mogi Guaçu, com área de 3.052,32
metros quadrados cada, conforme plantas e memoriais descritivos constantes do Processo
Administrativo n° 11949/2008.
Em razão da necessidade do município em buscar novas empresas para o
desenvolvimento do plano industrial de Mogi Guaçu, entendemos que as alterações propostas vão ao
encontro de tal necessidade, bem como a prorrogação de prazo para que a empresa conclua sua
instalação.
Na expectativa de merecer a melhor acolhida de Vossa Excelência e Nobres
Pares, reafirmo os meus protestos de elevada estima e consideração, solicitando seja a presente
propositura apreciada em regime de urgência, conforme prevê o art. 50 da Lei Orgânica do Município.
Atenciosamente.

ENG°WALP- AVEANHA
FEITO

A Sua Excelência

Vereador RODRIGO FALSETTI
Presidente da Câmara Municipal de Mogi Guaçu
MOGI GUAÇU - SP
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PREFEITURA DE MOGI GUAÇU-SP
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° Jj ,DE 2020.
Dispõe sobre alterações que especifica na Lei Complementar n° 973,
de 22/12/2008, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU;
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte LEI COMPLEMENTAR:

Art. 10 O caput do art. 1° da Lei Complementar n° 973, de
22/12/2008 passa a vigorar com a seguinte redação:
11

Art. 1° Fica o Poder Executivo, nos termos da Lei Complementar n° 130, de
20 de julho de 1998, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n° 418, de
16/10/2001, autorizado a alienar, por doação com encargos e caução, a CH2
LOCAÇÃO DE BENS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07661207/0001-56, com
sede e principal estabelecimento sito na Rua Percílio Fernandes, n° 297 - Jd. Taguá
II - Estiva Gerbi(SP) - CEP 13857-000, o terreno denominado "Fração A" do Lote 10
da Quadra "G", situado na confluência da Avenida (04) Eng° Agr° Ronaldo Algodoal
Guedes Pereira com Rua (03) Oswaldo Maximiano, na Área de Desenvolvimento de
Atividades Produtivas Parque Industrial Mogi Guaçu, com medidas e confrontações
abaixo especificadas, conforme planta e memorial descritivo constantes do Processo
Administrativo n° 11949/2008, que se tornam parte integrante desta Lei
Complementar:

"Com área de 3.052,32 m2, e de forma irregular, mede 20,60 metros de
frente para a Avenida (04) Eng° Agr° Ronaldo Algodoal Guedes Pereira;
mede 23,56 metros em curva entre a Avenida (04) Eng° Agr° Ronaldo A.
Guedes Pereira e a Rua (03) Oswaldo Maximiano; mede 72,10 metros do
lado direito de quem da Avenida olha para o imóvel, confrontando com a
Rua (03) Oswaldo Maximiano; mede 87,00 metros do lado esquerdo,
confrontando com a área remanescente "Fração B" do Lote 10; e mede
35,60 metros no fundo, confrontando com a área remanescente "Fração
C" do Lote 10 da Quadra G."

Art. 2° Fica concedido prazo adicional de 12 (doze) meses,
contado da notificação expedida pela PROGUAÇU S/A - Empresa Municipal de
Desenvolvimento e Habitação de Mogi Guaçu, para que a donatária conclua a
edificação do estabelecimento no terreno objeto da doação, e adimplemento dos
demais encargos, consoante o disposto na LO n° 973/2008, ex vi o assinalado pela
LO n° 130/1998, alterada pela LO n° 418/2001, sob pena das cominações
estabelecidas nessa legislação.
Parágrafo único. A donatária deverá, no prazo de até 90
(noventa) dias contados da publicação desta Lei Complementar, apresentar projeto
atualizado da construção do estabelecimento perante os órgãos municipais
competentes, para aprovação.
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Art. 3° Ficam mantidas inalteradas as demais disposições da Lei
Complementar n° 973, de 22/12/2008.
Art. 40 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação, e sua execução onerará verbas próprias consignadas em orçamento.
Mogi Guaçu,

ENG° WA4•; AVEAN HA
ITO
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ASSUNTO: MEMORIAL DESCRITIVO
LOCAL: Rua (3) Oswaldo Maximiano, Av (4) Eng° Agr° Ronaldo Algodoal Guedes Pereira
e Av.(2) Nivaldo Roberto Ferné, Fração "A" do Lote 10 da Quadra "G". Área de
Desenvolvimento de Atividade Produtiva - Parque Industrial Mogi Guaçu.

DESCRIÇÃO

Com área de 3.052,32 m2, e de forma irregular mede 20,60 metros de frente
para a Av (4) Eng° Agr° Ronaldo Algodoal Guedes Pereira, 23,56 metros em curva
entre a Av (4) Eng° Agr° Ronaldo Algodoal Guedes Pereira e a Rua (3) Oswaldo
Maximiano, mede 72,10 metros do lado direito de quem da avenida olha para o imóvel
confrontando com a Rua (03) Oswaldo Maximiano ,mede 87,00 metros do lado
esquerdo confrontando com a área remanescente Fração "8" do Lote 10 e mede
35,60metros nos fundos confrontando com a área remanescente Fração "C" do Lote
10 da Quadra G.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU-SP
GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMEr4AP N9 573, CE 22 DE DEZEMRO DE 2008,
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MlJJjÇJPAL A DOAR- COM ENCARGOS E
hAU1ILA DE HtPOTEÇ& À EMPRESA 0H2 LQCÇÃO DE BENS LTDA.
ESPECIFICA, E DA OULRAS PRa VDENC tAS.
TERRENO
O PREFEITO MUNICIPAL DE MOGI GIJAÇU:
FAÇO SABER que a Gmara Municipal aovou e eu sanciona e promulgo

R

sente LEI COMPLEMENTAR:
Art. 12 Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos da Lei Coiripienrenlar p
130, de 20 de julho de 1998. co.'r as a'teraçes itroduz)das pela Lei Cornpemcn1ar ii 418, de 1/1Q/2001, a alienar
po doação, com crcuos, à empresa CH2 LOCAÇÃO DE BENS LTOA., inscrita no CNPJMF sob o n
0761 207/0001-5, com sede e principal esLabelecimentc silo na Rua Joaquim Ftorano, 0 66 - Sala 1209 - ltaim Bib
São Paulo(SP) - CEP 0453.1.002, o :errerio deneminadD Lote 10 da Quadra 3', sduado na con[Juância ta Avenida
Ronaldo Á. Guedos Pereira com Rua (03) Oswa!do Maximiano e com a Avenida (02) Nivaldo Rooerlo
iD En
Fome, na Area de DesenvoIvrriento de Aivdades Produtivas ParqUe lid.istria Mogi Guaçu com medicas e
conf'oitaçõcs abaixo especicadas, conforme pama, mc'noríal desctnlvo e laudo avakatório corsiantes do Processo
Adrniois:aivo 0 11949/08, que se tornam a.-1e lneqrarite des'a Lei Cornplenieitar
Com área de 12.33154 rTi2 e delorrna irregular. mede 32,59 melros de freme para a Ave-lida (04) Eng
Agri Ronaldo A. Guedes Pereira. mede 23,56 melros e:n UM enl.e a Avenida 04) EngV Ao Roia-do
A. Guedas Pere.ra e a Rua (03) Oswaido Maxirfano; mede 107.'0 melros do iado direilo de QLenI Ia
Avenida olha para o imóvel, co:iIwnIarda com a Rua (03) Oswafto Maxirr aro; rr'ede l41 rretros eu
cjra entre a Avenida (4) E992 Ar Ronaldo A. Guedes Pereira C,Aeflida (02) N ivIdo RberIo Fc'ne;
mede 14342 niet.os colado esquerdo, confronlando çoro a Avenida (02) Nivaldo Rbertc Feifie; e md
14130 metros rio luridi>, conrn"iiando cem o Lole 09.'
§ 1 . A .-ea objeto da doaço desinase A constiçãc de
estabeIecinento pp.o da empresa cor.alaria, para deseriolvirrieto de 8ijas at.didades econbnícas, sardo
que cm ae 30 (trinta) das corilaidos da dais da lavraLra da Pserhorá pública de doação, a empresa donaãia
iea iniciar as obras Je carstrJÇâo, concIiiiido•as rio prazo do aie 24 (vinte e qual m) meses, cumormidD o
fispcsto nos .ncisas 1 e ii. do § 1, co arigo lo. cio ..0 13C/98, com recaçâo Caca pela Lei Complarnenlar ri
413101.
§ 2 - A empresa donaloi, ao receber a área doada, wrNr-se-á ao
cumprimento ec todas as exigências eslaLelecidas nesta Lei Complementar e pela Leis Coniplemerar n 13C. cc 2C de
u no dc 1998, corr as alterações introduz idas pela Lei Complementar n 18, de 10 06 301.
§ a2 - Tmr- consiitui-se eu encaro da presente doaçao que a empresa
donaária mantenia o exercido de suas ávidades rio imóvel coado pelo prazo n-.nirnode 10 (dez) anos contados da
registro da doação ria madcula do mesmo, sob pena de reversão da doação ao doador

- A empresa conatria, sob pena de embarco das oras sspens.o e
retDgaço cc licenças, devora cariproar à Sccrelaria de Planejarnento é Ceseivimente Unano da Prelailura
Municipa de Mogi Guaçu o atemlimcntc a :odas as exiãncias legais emanadas dos rqos e eni dodes publicOs, en:rc
ojtra5, relativas às soluções ambientais e sanit.rics, notadamerile referente ao plano de eienciameno e cesliriação
Final acequada dos resíduos sÔlico e liquides gerados pela piaria.
Att. 22 A desistência, expressa ou racia da cio2ção, pela empresa o o,iaánia, a
qualquei tempo, e par qualquer motivo, implicará no pagamento, ciri favo: do Município de Mogi (L'aUl, de nuRa
correspçnoene a 1500 (mil e quinhentos) LIFFMs (Unclades Fiscais do)#luriicipio de Moi GuaçuSF), sem prejuízo do
pagamento de todas as dessas co;n escrituras e registros.
Parágrafo Único. O não pagamento da mufta no prazo ce 20 (Hma) dias
contads da P'otfitação exoezFds polo Prefeilura, ajtrjzarã a inscrição do dëb to em Yvida Ali'a e sua coorarça,
cxtraudical eíou judicialflente.

FOLHM2
Proc. C N!2'CC E

PREFEITURA MUNICIPAL DE M.0G1 GUAÇU-SP
GABINETE DO PREFEITO
Ari, 3 Não currprda a f a'dcde de que traia a resentR Lei Cmpementcr, cu
dekanco a empresa dnalária de existir, o irróvel everLeá ao patrimônio mLidpaI. no estado em qe se ercontrar,
não cabendo à empresa donatária direito a qualquer ider zoço ou relerição pelas benfeitorias e acessões nele
introduzidas.
Parágrafo Única - Fica establecida, em favor do Município de Moi Guçu, a
multa corrcsoordent a 15100 (rr!l e quinhentas) UFilvis (Unidades Fiscais do Município de Mo Giaçu(SP), rmpingiv
à empresa donalària quando a Administração Municipal venficar dcscurriprimantos dos prarns fiKados noSla Lei
Complementar, desviluarnemo da linalidade ca aquisição, ou tarisfarêcia desauIoizada da área, aplicando-se para
sua cobrança o disposto rio paráCa'O único cio art. 2.
ArL 42 Fica preslaca como garanta, rios Ternios da alirica c", co inc, li, do anigo
21 da Lei Coiiplemenlar n1 1O/98, com as alterações introduzidas pelo Lei Compemartar n2 48, ca 16412001,
toteca dos imóveis objetos da doação, que será liberada em fvcr da beefiária da doação após cunipndas as
exigêrcias estabelecidas nos §§ cio artigo V desta Lei Corriolernentar.
Art. 5' A donatária deverá por ocasião da assinatura da escIura pública de
doaço, corrprovar sua regularidade fiscal, apresem ando CNDS ou eqL valentes, cia Secretaria de stado dos
Negócios da Fazenda. do t\fS$, fazenda Nacional, do FGTS e da Prefeitura Municipal de Mog Guaçu(Sr) o
m'r cipcl:s) em qe 1 'er sede oi 1 ai.
Parágrafo Ürko - A arnp.esa dcna:ana deverá man:cr-se regular com seis
reColhimenIO5 e Contriuiçôes fiscais como requisito vaia a levantamento da hipoteca a que se relera o Ali 6 desta
Lei,
Ai, 6 Correrão por conta do doralária as despesas com av-a:ura da escritura
pública de doação, e sci registro no Cartório, que deverá ser promovido denlrt dos 33 i:LrmlIa) Jas seguintes
Art. 79 esta Lei Conipei,entar erita cir vgor na data de sua pubIiaçâo,
revogadas as dispo ções em coqmr lo, e rico as despesas com sua execução por conta da dotação pÕpria
corsigriada no orçamento vigente.
Mog Guaçu, 22 de Leepnbro de 2008- 'Ano 131' da Funddçaodo MunicFpio. em
09 de Abli de 1877'.

EFEITO MUNICIPAL
ENED5'• IZ A- ErTIMARCHESI
H.PLAN. bl ES, URBANO
Encaminhaco a p ticao na daIupra.
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