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ESTADO DE QAO  PAULO  

REr flTUnA MUNICIPAl. DE 
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Jarclinópolis, 23 de outubro de 2018. 

OFICIO S. E. N.° 244 /20 18 
PROJETO DE LEI N." 074/18 
Mensagem fl. 0 . 074/18 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Através do presente, estamos encaminhando a Vossas 
Exceléncias, a Projeto de Lei que AUTORIZA A TRANSFERENCIA DO IMOVEL 
LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL "ADIB RASSI", PARA EMPRESA 
ARTEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA., NA FORMA QUE 
ESPECIFICA". 

Mencionada propositura, Nobres Vereadores, está 
enfocada no artigo 6. 0  da Lei Municipal n.° 1568/91, de 05.08.91, que roga pela 
expressa autorizaçâo dos Poderes Executivo e Legislativo para que as unidades 
licitadas possam ser comerciatizadas ou transferidas a terceiros, e neste caso, é 
especifico para transferéncia do imóvel localizado naquele Distrito Industrial 
"Adib Rassi", constituIdo pelo LOTE n.° 03, da QUADRA "I", localizado na 
confluência das ruas Francisco Scridelli e Domiciano Leite de Assis, adquirido pela 
empresa FORT DIESEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., e que agora sera' 
transferido para a EMPRESA ARTEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE 
VIDROS LTDA., CNPJ: 03.956.636/0001-08, Inscrição Estadual: 
399.073.620.113 - Fabrica;âo de artigos de vidro, tudo em conforrnidade com a 
ATA DA NONA REUNIAO DO CODEM — Conseiho de Desenvolvirnento 
Econômico do Municipia de Jardinópolis, anexa. 

Portanto, a aprovação da presente matéria se mostra corn 
justificável urgência, no que se espera a apreciacâo e decisâo de Vossas 
Excelências dentro dos terrnos regimentals corn sua coriequente aprovação. 

Aproveitamos a 	 vfenovar a Vossa Excelência e 
demais nobres Vereado 	 sinceros protestos de estima, 
consideraçäo e apreço. 

Dr. 

A Sua Excelência o Senhor 
JOSÉ EURIPEDES FERREIRA 
Presidente da Câmara Municipal 
NESTA. 

I 



refeitura J*lunittpat be 3(arbinupotis 
rncr.,r ~n~ n,cLrAi oc 	 ESTADODESAOPAULO 

JARDINbPOLIS—SP 
TERRA DA MANGA 

PROJETO DE 	LEI N.° 074/18  
=DE 23 DE OUTUBRO DE 2018= 

"AUTORIZA A TRANSFERENCIA DO IMOVEL 
LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL "ADIB 
RASSI", PARA EMPRESA ARTEMPER INDUSTRIA E 
COMERCIO DE VIDROS LTDA., NA FORMA QUE 
ESPECIFICA''::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 

O SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTADO DE SAO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIcOES QUE LHE SAO CONFERIDAS 
POR LEI, 
F A Z S A B E R: que a Camara Municipal de Jardinepolis, deste Estado, aprovou o 
Projeto de Lei n.° 074/18, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

ARTIGO 1°: Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder, de 
conformidade corn o artigo 6. 0  da Lei Municipal n.° 
1568/91, de 05.08.91, a transferencia do imovel 
localizado no Distrito Industrial "Adib Rassi", constituido 
pelo LOTE n.° 03 - QUADRA "P", localizado na 
confluencia das rugs Francisco Scridelli e Domiciano Leite 
de Assis, adquirido pela empresa FORT DIESEL 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., que sera transferido 
para empresa ARTEMPER INDUSTRIA E COMERCIO 
DE VIDROS LTDA., CNPJ: 03.956.636/0001-08, Inscrigao 
Estadual: 399.073.620.113 - Fabricagao de artigos de 
vidro. 

ARTIGO 2°: Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicag5o, 
revogadas as disposigoes em contrario. 

Prefeitura Munici le 2018. 
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Assunto 	Transferéncia de imével do distrito Industrial de/#oa?1$s~F 
IndUstria e Comercio Ltda. para Artemper Indüstria e Comeo'Vid?o$41a. 

limo. Senhor 
Dr. Aparecido Carlos 
DD. Procurador Juridico 
Prefeitura Municipal de Jardinópolis. 

Prezado Senhor, 
Em atendimento ao acima referenciado encaminha a Vossa senhoria cOpia da AlA DA 

NONA RELJNIAO DO " CODEM" - Conseiho de Desenvo!vimento Economico do MunicEpio 
de Jardinôpolis, realizada no dia 09 de outubro de 2018, no qual foi analisado o pedido de 
transferência do imôvel constituido do LOTE NO "03", QUADRA "I", na confluencia das ruas 
Francisco Scrideli e Domiciano Leite de Assis, no Distrito Industrial "Adib Rassi". 
Informamos que apOs análise do Codem foi aprovado por seus membros a transferencia do 
imOveI acima descrito da Empresa Fort Diesel Industria e Comércio Ltda. para a Empresa 
Artemper Indüstria. e Comercio de Vidros Ltda. 
Solicitamos que Vossa Senhoria encaminhe a documentaçao anexo para a elaboraçao dc 
Projeto de Lei - AUTORIZANDO A REFERIDA TRANSFERENCIA - a ser enviado 
Camara Municipal de JardinopoIis para a apreciaçao dos vereadores e a devida aprovaçac 
para ser transformo em lei municipal. 

Atencipsamente, 

JardinOpolis, 22 de Outubro de 2018. 

OFICIO SEMAP No 344! 2013. 

Jorge411finho 
Presictnlb do CODEM 
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ATA DA NONA REUNIAO DO CODEM - Conselho de Desenvolvimento EconOmico do 
Municipio do Jardinopolis, constituido atraves do Decreto Municipal NO 5674, de 06 do 
marco de 2018. 

No dia 09 do outubro do 2016, as 9:00 horas na manha, nesta Comarca e bidacie de 
Jardinôpolis, na sede da Prefeitura Municipal do Jardinopolis, sito a Praça Dr. Mario Lins, no 
150, Os membros do Codern Jorge Saquy Sobrinho - Presidente; Ademir da Graça 
Francisco - Secretario; José Francisco Felipe - membro; Aline do Cássia Franca - membro; 
Jorge Luiz Rassi - agropecuário ; Marcos Tiago Fregonesi - Posto do Sebrae It ncubadora 
de Empresa e Simone Mazeti Masso - industrial. 
Assumiu a presidéncia o Senhor Jorge Saquy Sobrinho, curnprimentou a todos os presentes 
acima citados e convidou a este quo a esta subscreve coma Secretário. 
Foi apresentado nesta reuniäo do CODEM o Protocolo n° 2787 1 2018, de 02 de outubro de 
2018, do Dr. Aparecido Carlos da Silva, Procurador Jurkico cia Prefeitura Municipal do 
JardinOpolis, para ser apreciado dos requerentes Artemper lndüstria e Comércio de Vidros 
Ltda. e Fort Diesel lndüstria e Cornércio Ltda., tendo cc.mo objeto a Transferéncia de 
lrnovel de Area Industrial no qual a Empresa Artemper htdüstria e Comèrcio de Vidros 
Ltda. CNPJ n° 03.956.6361 0001-08, representada pelos seus proprietérios Simone Mazeti 
Masso, brasileira, industrial, portadora do CPF n° 138.859.658 - 01 e Ricardo Masso, 
brasileiro, industrial, portador do CPF n° 092.559.088- 63, corn a sede da empresa a Rua 
Francisco Scrideli, n° 350, Distrito Industrial " Adib RassF', neste Municipio e Comarca de 
Jardinópolis. 
QJrnvel bbjeto desta solicitaçäo de transferéncia corresponde ao LOTE NO "03", QUADRA 

no Distrito Industrial " Adib Rassi" ,  que so encontra ern nome daEm resa  Fort 
Diesel lndástria e Cornercio Ltda. , 

corn sua divisa tributária ja quitada junto a Prefeitira Municipal de Jardinopohs, 
reiaNegaivaeDeEiI6Ixpeiapeiareteitiira Municipal do Jardinópolis, corn 

data do 23 de jutho do 2018. 
0 objeto de solicitaçao de transferéncia terá como fator, deterrninante a arnpliaçao da 
Empresa Artemper lndástria e Comércio de Vidros Ltda. , urna vez quo esta ja e 
proprietária dos Lotes NO "01", NO "02" e NO "04", da Qundra "I", restante apenas este, 0 

ref.erido Lote NO "03", objeto da presente solicitaçao do trnsferência, para que a Empresa 
Artemper Comercio indUstria e Comercio de Vidros Ltda. if ue proprietária cia quadra "I", na 
sua totalidade. 
AoOs a análise de toda documentacâo apresentada vor inrrnédio do Dr. Aoarecido Carlos 

LC Jardinônolis. os 
nicipio de Jardinopolis, presentes 
'iQiii1TP'noiifrTt6 

S tiái Fiancisco SEuieli e Rui 

a referida transferéncia! 
Foi apresentado aos mernbros do Codem urn 

	 eral, inclusive cada membro Ievou 
uma 	côpia, do histôrico de todos as terrenos alieados pela Prefeitura Municipal, 
individualmente, desde o ano de 1.999. Este relatorio fol an9xado a esta ata. 
Este rnesrno retatorio foi enviado ao Ministerio Pübtico do JordinOpolisl 
Nada rnais havendo a tratar o Senhor Presidente - Jorce Saquy Sobrinho, agradeceu a 
iyesena de todos os mernbros do Codem que se dispuserm a par

77
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PREFEJTURA MUNICIPAL DE JARDJNOPOLIS 
sÃo PAULO 

Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento 
Prep Dr. Mario Lins, 150— Centro - 14.680-000 

Fone (16) 3690-2929 
pIanejanientojardinopohs.sp.gov.br  

Solicitou a mim, Ademirda Graça Frarici 
todos os presentes na reuniao. 

Jorge Saquy sobrinho - Presidente: 

José Francisco Felipe - Membro: 

Aline de Cássia Franca - Membro : 4 
Jorge Luiz Rassi - Agropecuarista 

Marcos Tiago Fregonesi - posto Sebrae 

Iavrar esta ata assinada por mim e 

Simone Mazeti Masso - Industrial:_________ 

Ademir da Graça Franmcisco - 

Jardlnópolis, 09 de Outubro de 2018. 



Prefeitura Municipal de Jardinópolis-SP 
Praça Dr. Mario Lins, 150 — 1 4.680-000 

CNPJ/MF 44.229.821/0001-70 

ThRRA OA MNA 

PROTOCOLO W 2787/2018 

REQUERENTES: ARTEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA e FORT DIESEL 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

OBJETO: AUTORIZAcAO TRANSFERENCIA IMOVEL AREA INDUSTRIAL. 

AO ILMO. SENHOR RESPONSAVEL PELO 

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE 
JARDINOPOLIS/SP. (CODEM) 

Para fins do contido no art. 14 da Lei Mun. N2  2.040/97, encarninho o 
expediente de transferência de imóveI da area industrial para análise do Conselho 

quanto ao pedido, hem como consequente autorizaçäo legislativa, orientando para 

que a adquirente Artemper traga os documentos referidos no art. 15 da mesma Lei. 

Corn a aprovação legal do pedido, restitua o processo para feitura de 

contrato e ernissão de termo de autorização para Iavratura de escritura püblica. 

Após, arquive-se. 

Jardinópolis, 02/10/2018, 

da Silva 

Id I Co 



ESTADO DE SÃO PAULO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 

tJJ Capa do Processo 

NUmero do processo: 0002787/2018 	 NUmero Unico: IMB.69H.180-00 

Protocotadoem: 19/0712018 09:52 	 Procedênoia: Interna 	 Prioridade. Normal 

Suniula: REQ. SOLIC. TRANSFERENCIA DE TERRENO PARA A ARTEMPER INDUSTRIA E COME ROIO DE VIDROS LTDA. 

Requerente: 	aaaso - ARTEMPER lNDuSTRA E COMERC!O DE VIOROS LTDA 	 CNPJ do requerente: 03.956.636/0001-08 

Endereco: 	Rue FRANCISCO SCRIDELLI N° 350 - CEP: 14680-000 

Complemento: 

Munioipio: 	Jardinopolis - SR 

E-mail: 

Benaticiário: 

Telefone: 

Bairro: 

CPF do beneficiarlo: 

Ill 111111111111111111 



CEP: 14680-000 - JARDINOPOLiS - SF 
FONE (18)3690.2945 - CNPJ :44.229.821/0001-70 

GUIA PARA PAGAMENTO DE RECEITAS DIVERSAS 12018 

CO NTR lB U Nfl 

093629- FORT DIESEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 	 73.1 5303910001-69  

Rua FRANCISCO SCRlDELLI , 00300 
i4680-000 JARDINÔPOUS 	EP 

COMPOSIQA.O DE V.ALORES 

ALiEN. GE DUTROS BENS MOVEIS 	 31.469,36 

0BSERVAçOES 

Aen de Culios Eers mOvcis- VALOR REFERENTEAQULTACAO DE LJM TERRENO EM R$31.45936. 

FEC NAME N TO 

Dal: Doriento 	 Lancamerto 	I 	Sequrioiai 	I 	 Nosso NUrnero 	 Vencirr,enc 

lOcT;2016 	 541577 	 327475 	 6298390 	 25337;2018 

Valor 

Locals para pagamento 	 31,459,36: 

Caixa Fconomica Federal e Cases Loterloas. 	 Multa 

Ear.co do ScssH e San;o Postal. 

Crecilcoonsi. 	 uros 

Totai a Pagar 

Vs  
-------------------------------------------- RecorteAqul -------------------------------------------------- 

NFrlRflnn,Ar.Ann 



ESTADO DE SÃO PAULO 

4 	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 
if SECRETARIA DE FINANAS 

Data: 23/07/2018 11h09niin 

NUmero 	Validade 

3277 	[21/10/2017] 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 

Nnme I RP7An SnriiI 

FORT DIESEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

'/iqn 

Sem débitos pendentes ate a presente data. 

Comprovaçao Junto a 	Finalidade 

Me nsaoe 

Certificamos que ate a presente data não constarn débitos tributarios relativo ao imovel corn a 
Iocalizaçao abaixo descrita. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a periodos compreendidos nesta certidào. 

Inscri cáo 

ImOveI: 11906 [00084.00001.00003.001] - Quadra: I - Lote: 03 

Endereça: Rua FRANCISCO SCRIDELLI. 00300- Compl. C/R DOMICIANO LEPTE 06 ASSIS - CEP 14680000 

flAdion rip flnntrnls 

DBD1 06UW1S9Z8771 

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por melD do cOdigo de controle informado, 
http://www.jardinopolis.sp.gov ,br/ 

JARDINOPOUS (SP), 23 de Juiho de 2013 

Rraca MARIO GUIMARAES 05 BARROS LENS' 08. 150 . CE 
JARDINOPOLIS (5. COP. 14-680.000. lun,: (16) 309L.c.- 	 Pàgina 1 de 1 
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PREF6TURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS - SP 
PRAQA DR. MARIO L1NS. 150- CENTRO 
CEP: 14680-000 - JARDINOPOLIS - SR 
FONE (16) 3690.2945 - CNPJ :44.229.821/0001-70 

GUIA PARA PAGAMENTO DE RECEITAS DIVERSAS 12018 

CON TR IS Li! t1tE 

093529 - FORT DIESEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 	 73.150.03910001 -69 	- - - 
RUE FRANCISCO -SCRIDELLI 00330 
4680-00 JARDINÔPOLIS 	SF 

coMpo IqAo DEYMORES 

AUEN. DE OUTROS SENS MC VEIS 	 31.469,36 

OSSERVACOES 

Aer de OLfcros bans imdvels- VALOR REFERENTEA QUITAçAO DE UMTERRENO EM R$ 31.45936. 

F EQ RAME N TO 

en a 	 Izn9ameMic 	 Sequencial 	 iNosso 	era 	 Vend men a 

Locals pare pagamento: 
	

31 

Caxe Economica Federal e Cases Loteñcas. 

Ea-,.co do SrasiI a Banco Postal. 
reclioocnaL 

3roesc. 

a Pagar 

\iocCortU2tefAutsnticaçSo=> 

--RecorteAqui 

RFfllRñ rflAr.4fln 
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Rua FRAC:3co SCR105LL osauc JR Cfl•- -•7 
Quadra L0e C.: 

Acordonr. elloCla PIU 11,906 17/001.  

Oontdhuinte 

34858FORT DE-si. iNDU9TSA 

Rv.0 PRA\/CSCO ;s:JaLu  
14530-00o - RDNCOL!EJ -Sp 

- 

:St.3d0 deSâc P:•. 
Onë Fira paprr-::--1.-. ::.:-: 	:.••.Q 	€118818 

REC:!30 DC S 

-REFE1TUPA MUNC2A: DE JAR3ropo[;E 

Dvk1a Ativa del  

61188151 	 2&ö7/2018u 
AZtAP V, 

0011001 

Veor 0v:ua 	
47975: 

tAXADE N$CRICA3EvD/DA 

0vkja Ativa 
PTIJ: 11996 17/001 ACzs 11015 7/0000lo 

104558- FORT OIFSPL 	0121r E MEROIO iT 
FRANCISCO SCR:L,E;L1 . 00000 	14680-:1 



OFICIAL DE REGISTkO CVL. QAS PESSOAS NATURAlS E DE INTERDIçOES E TUTELAS Do 
10 SUBDISTRITO DA SEDE 

RIBEIRAO PRETO - 
74 

AK 
COMivfeJ; )E RIBEIRAO PRETO - ESTADO DE sÃo PAULO ¶. 

OFICIAL OSCAR PACS DE ALME!DA FILI-fO 
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Prcc u raço csu,. 	FORT D ESEL I NDCLSTR 	F. COMtRO ID LTDn 
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RIJAVISCONDE DE INHAUMA 1315 CENTRO 110 II 11111 1111111111011111111111111111111111 III III 	RIBEIRAO PRETO SP CEP 14010400 
08622602107718.000039291 	 roNEffAx: 16-36363635 

P:09234 R:017291 
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RUAVISCONDE DE INHAUMA 1315 CENTRO 
RIBEIRAC PRETO SP CEP 14010-100 

roNvFAoc: 16-36363635 





EXMO SR. PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOP LS 
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Artemper Indüstria e Comercio de Vidros Ltda, CNPJ-
03.956.636/0001-08, representada pelos seus proprietãhos SIMONE MAZETI 
MASSO brasileira, portadora do CPF 138.859.658.01 e RICARDO MASSO, 
brasileiro, portador do CPF 092.559.088-63 corn sede a Rua Francisco Seridefli 
N°350, vem por meio desta informar que a Fort Diesel Ind. c Cornercio Ltda, esta de 
acordo corn o pedido e näo tern a nada a se opor que Prefeiuura outorga se a escritura 
publica a favor da empresa ARTEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS 
LTDA. solicito a transferência do imóvel localizada no Distrito industrial Adib Rassi, 
Quadra I Lote 03, que se encontra em nome da empresa Fort Diesel Ind. E Cornercio. 
Ltda. CNPJ 73150.039/0001-69 Representada pelo seu proprietário Sebastiäo 
Morello. Informo ainda na haver divida tributaria no refrido irnóvel. Já quitada 
conforme doe. Anexo. 

It '  

ARTEMPER INDUSTkIA E COME O DE VIDROS LTDA 
—1 

ty_—c;. 
J 

c-a 

I 
I 

FORT DIESEL INIDUSI.: COMERCIO LTDA 



EXMO SR. PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 

A 

• 	 9 
Artemper Indüstria e Comercio de Vidros Ltda, CNN-

03.956.636/0001-08, representada pelos seus proprietários SIMONE MAZETI 
MASSO brasileira, portadora do CPF 138.859.658.01 e RJCARDO MASSO, 
brasileiro, portador do CPF 092.559.088-63 corn sede a Rua Francisco Scridelli 
N°350, vern por meio desta informar que a Fort Diesel Ind. e Comercio Ltda, esta de 
acordo corn o pedido e não tern a nada a se opor que Prefeitiira outorga se a escritura 
publica a favor da empresa ARTEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS 
LTDA. solicito a transferéncia do imovel localizada no Distrito Industrial Adib Rassi, 
Quadra I Lote 03, que se encontra em nome da empresa Fort Diesel End. E Cornercio. 
Ltda. CNN 73150.039/0001-69 Representada pelo seu proprietário Sebastiao 
Morello. Informo ainda na haver divida tributaria no referido imóvel. Já quitada 
conforme doe. Anew. 

- 

RTEMPER INDIJSThIA E COMERCIO DE V1DROS LTDA 

I 

1 	 / 

_ 	
-/.• /,, 
H 	/•-;/ 	'' 

FORT DIESEI3'TNDUSTIRJA F COMERCIO LTDA 



r CONVENIO 

E.T. ?UbeIrF'O PrcIo4 

V 

iNThUM!NTO PAM-ICULAr< bE ALTEPAC.ZQ DE C(- ; -  

. 

	
DE SOCIEDAIDE uMrAbA 

N° 05 
FORT DIESEL INC,USTRIA E COMERCIC.) LTLIA 

73;150.039/000169. 

EIis 	do 	SjIvaj brosileiro, 	;r 	0c 	r,o regime de 

ccniunh5o poi'ciàt do besis 	.trioL portador do 

t % R& 55P/5P 11.709.959.' cu 	F/M.F 957.604.488- 

72, residents a domir ,'cl..'fl a Rue 5racisco Alves, 

664, .Jardirn 	Into .'o.., 	Cap. 	i1.C93-O7O, 	no 

cicada de Ribeir2r .te• o astodo dc San Paulo. 

Francisco 	9, 	,. a 	Mota/brosii..a... 	:asado, 	no 

regime 	de 	c-. 	.nhao 	total 	cia 	Industrial, 

portodor 	" 	 G SSPJPE 712.20 . 	;l 	CPF/MF 
021,45r 	 a darn:. 	Avenido 

ERU'. 	 Boa' -'"n, 6246- oportomentO c. y  . Ra Viagem, 

in Car 	t0-000, no cidode cia 	P. :a ,  acnado de 

P 

fl 1 	 Os signotd ,..: Jo presents ihstruniento anna anmeodoc a 
qu o lifloodos dñicos sock - 	.iponantes do sociedode limitodn sue qiru nastufl 

progo sob a derominor', srcial cia'FORT DIESEL INbUSTRIA E COMERCIO 

1tA; cam sede a " so urfdica no Rue Francisco Scridalli n 0  300— Distrito 
dustriol Adib Pass!Jup; 14.680-000 nesto cidude He Jordi ,  *.r*a. estcdo de 

59, Paulo NIPt 35211.989.354,-cia 02/12/1993 a steriorc.; .......... s senda  

c;iiit.ma sob a if 95.100/98-2 d2 24/06/1998 cantratorr, c. 	.5! ocordo, 	fii 
riteror novamente sue constituico a finn cia registrar, entrodo a seine de sdcias, 

-ransferaido do quotas do capital social, adaptor este contrun,, a: Nero Cddigo . 

-ei l, lei a' 10406/02'd consdidor a see controta social, dondo.rra n -. rc a integral JN 

radaç9o, tudo He acardo corn as cidusulos e condicô'es seguintes:- 

A 

a 

it 
S 

.5 



- Adrdt-o ioneclude, a soda SEBASTIAO MORELLO,brasfleiro cosoda, 

n, 	icoirne d: ,unhao partial de hens, industrial, portador do R 	SS?/SP / 

7.g2a.832 - PF/MF 005,423.Th8-00 residwite e doniiciliado & Rua Soldodo 

dos Si. 19, City Rb&ra, Cep 14.021-200, no ddode do Ribeirao Preto, 

tododcS ida. 

ii - Rt:ro . 	sociedade, par liurs e expontônea vantr If C sdcio FRANCISCO 

BARBOS  ocirno qualificadu no preSrnbulo do prr...."e iiistrurnento, a qual 
trar.sf era 	i. ----  iota € no meihor farms de direitas ti's .'Lotas do Capital Social, 

no valor dc - :. L000,00 (Urn Mil Reois)(na valor ,.';'ral de 	$ 10 (Urn Real) 

coda quotc. ::- sdcio rec6m admitida, dondo- 	' 	'ecebenda-se piano, geral, 

irrevo';id - -----:trotdvei quitacäo de tados a 	.''es, direitos € obrigaç5cs que 

possljo no S £dode. 

TV - Corn idoraç6es verificadas ass,as I € fl do presente inflrumenta, 

a Ciousuk do Contrato Social par 	-gar-corn a seguinte redaç56 Cidusulo 
- 	o:-'idade terd a copitr 	'dal de t.$ -10.000.00 (Dez Mil Pecis),  

totciroor'e - -.i--nralizada nesj - e 	'n, 	tn,moeda corrente do pals, dividldo em 
• 	 10.00C.r-o5 , no valor de R 	1 • 	i (Urn Real) coda urn, distribuidos cairo as 

• 	 S6OOS. corio --- rio s€gue- 
IAS 0.4 ILVA7 ........... 	... 	9000quotoS.(... .......... ............... .......... .... ..... 9.00000 	.. 	. 	1 

5E3A5TS MORLLO 	............. 1.000 quata&/ ............... ...... ............... .......... 1.0000€_4 
TOTAL....  ...... .............. 	.......... 10.000 quotas ............ .............................. ...10.00000 

"onponsobilidode do coda sOcio é restrita no valor de suas  

quotas, rii.:. rodos 	,"r,,rdern satidariomante polo intcqralizccao do capitalsodialK 	1TJ 
32 	. 	nenhum dos 56cias6perrnifldo vender, ceder •tronsfenir au 

oLanor a,r .iLocdquer titulo, as quotas d.s capital quo possui no seciedade, cern a 
carsentis.' 	•c. pdr escrito, dos outros sOdas que tero sempre prefenincia no 

50c 

3 - 	destirodo urno parcela do Capitol Social no valor do 10% 

(duo par oz..t:i, ou seja R$ 1.000,00 (urn mil reals) pore esth filial. 



V - A Clausula 7°  do Controto Social f ice corn a seguinte redoçam CIoucuo 70 - A 

odmr.istracau do sociedode coherd è ELIAS DA SILVA, 001mG quHificodo e 
SEASTIAO MORELLO, acime qualificada, em conjunto au so:dcmente, 
outorizada a uso do name empi-esorial, vedado, no entonto, an 'lliv!dodes 

estranhos no intersse soc ial ou assumir obrigecoes sejo em favor ct quotquer 

dDs quotistas on do tercziros, barn come onerar nO alienor bens :cláveis do 

sociedode, sern outorizaço do outro sdcio/ 

- Control-am alter-ar aclousulo 11 °  qua passe a viqe '-o' U seguirTh rcdccao: 

Clriusuio 11 °  - Os Admitdstredores declorcm, sob - nas do &, Jc qua rrao 

osio impedidos do exercer a cdministroçao do s,..'ue, par rel esT. ati en' 

virtude do condenaço criminal, ou For Sc encont' -e: sob os efeitos delo, c Pena 

qua vede, ainda qua temporariomente, o aces' 'x corgos póblicos; f par crime 

feimentor, do prevariceçao, peita on subor ,oncussao, peculsri a, .,i corn - na a 

economic popular, contra a sistemo finanr si' r ,,acionol, contra nor-rn- do defesu 

do concorrncia. contra as relaçô'es do c- -r - o, ft pibIica, ou a prrpi-'sdede.-' 

vfl - Contratom, finalmente, cons- ..'a, a dun nova a definitiva re 'nçao 00 sCu 

documento constitution regendo- 	sociedude palo seguinter- 

c2bsOaA 	c 'S cl.Ausu cONltAIvaTh 
FORT DIF -u 5.nIDUSThIA E coMRab LTDA 

73.150,03910001-69 -/ 

Ciousuio 10 - A so' ,,L:ne é par quotes do responsobilidade lirrntc,c:a rogendo-se 

pelos clousuins siesta rrstrumento a 005 cosos omissos pole legisla;d ' - gonte. 

Clausulo 2 0  - A sociedade giro sob o derominagao social dr- `"5T DIESEL 

INDIJSTRIA E COMERCIO LTDA". podendo assinor palo firma, o":,hus Os sdcios 

em conjunto on isaledomente, independenternerite do ordern sir, "' -cced&ncia cu 

nomeacao, porém 'Thica a eeclusivomente em negdcics qua djo-' respeito aos ,, if 
:nte-esses do sociedade, ficondo vedodo o seu usa em fiencos, 	on obonos, 

quer em favor dales sciciol, quer cm favor do terceiros, - 	 •' 



CcueuIa 3 °  - sociedode tern como objalivo a exploroco do rarno do tndustria 

o Ccanorc'c c .:ornponenlcs outornotivos em gero1, prestoçao do serviços do 

rzrcrufater; at 	auto-pecas, 	importagalo 	a 	exportocao 	do 	componentes 

auto,'nativos. 
- 0 objotivo do fili& 6 Cosarcio do outo-neços, £ prestocdo do / 

• sej'viços at cc. do terceiros. 

C(nusula 40 
- A sociedade ten sua sods irstolada no An I roncisco 5crdeIIi, ri 

300 - 	:Lio :ndustriol 	Adib 	Rossi, 	Cop: 	1'.4000. 	nesta 	cidode 	do 

r 	° Jnrdindpolk, 'tstcdo do S& Paulo, podendo entr',.. 'n, obrir e fechar filiols em 

ouclquer pur; dc territdrio nocionai,corn ou so 	tois outônornos, porn as fins 	- 

dovidos. 

§ I - A filial tern sue cede 	•,,. o no cidode do Sao Paulo no kua 

Leals Pculistarcs• no 530- Ipironqe, Cep 'f. 	2-010. 

Ciousulc 50 
- A cociedode terd a ca . 	social do R$ 10.00000 (boz MH psais) 

totalmentz ii ec,rahzodo neste o 	- r- 	moedo corrente do pals, dividido em 

10.000 quou. cc valor do R$ 	C 	Um Real) coda urn, distribuidos entro as 

• sdcios, con': -cc seQuel- 

ELIAS tJA:LvA.L ............... 	... 9000 quotas .................................................. 9.00000 

SBA5TIAO MORELLO ,... 	.........1.000 quotas .... ..... ................. ........................1.000,00 

TOTAL................................ lO.000.  quotas ......................... .................... 10.000,00 

I - A . -'.pnsabilidode do coda sdcio 	restrito co valor do suns 

quotas, mo :!cc re r 'r,..,Zm solidoriarnente polo integrolizocäo do capitol social.-L%_ 
Si 2 - ! ienhum dos sdcics é permitido vender, ceder, transferir 

cu alienor so' quclquer titulo, as quotas do cooital quo possul na.sociedode, scm a 
consor:t;mco >. 3r es.rito, dos outros sdcios qua terao senpre prefer&cio no 	— 

5CC OquLSLCuc ft 
t 	3 - E destinodo urno porcelo do Capital Social no valor do 10% 

dez xur .:'r OH seja R$ 1.030,00 (urn mil reals) porn esta filiaL.- 

4 Ciausulo 5° 

sr.treIon4,, 	- or 
- 	sociedode tern suc duroçgo par tempo indeterminado, podendo A' 

dissolvida a 	dpono, uma voL observodo a legislagaa J ' quclquer 

Vigonte, COH!. ,:Jerondo-se ceU inicia em 1° do dezembro do 1993.,- 	 / 

.5 
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Ccuuk 120 	- 	As ornissUes Cu dCuidos 'quo 	oss&n Ler susc'taccs sabre a 
rcsente ini sort supridos ou resavidos corn base no 	ccroc n°  3,708 

de 110 de joneiro de 1919, e noutros disposiças legos que lines forsrn opicdveis. 

Clacjsuln 13 6  - Os sdcius eleoorzi a foro do Cameron do fIF 	% pre-r. Estoda do 
5c Pouo 	Dora djrirnir as dLividas provenientes deste i.., .:r2nro. csciukdo-se 

Jorquer autro par mois privileqiodo quo seja cu verihe r ct 

E. osim, par esi-orern justos o cant - 	'flLJS obrigoni -sr ivrcnrsnte 
cumprir a pre gentii, instrurnonta de oltcrac3o d 	rn1roto social, Io.ctdo err 

vias do gual tear e parC o rnesrno firn, assinodr o 	sdciog no pr;s--L 	dr duos, 
testernunhos 

Jordirtdpolis. 02
2 
 de-ThAlho do 2003. 	 - 

FPANCESCQPAR,cu-/ U()t, 
SSP/SP 11 7099!59,' 	

- RC SEP/Pg 7122C,,  
CPF/MF 957.664488-72 	

/ 	CPF/MF 031.458,53-I 11 

i 
\ 	:1 

• 	 ',-' / 	,"L- 
_.-5EAflTQrOkELL0 

IG 55P/5P 7.926.832/ 
CPF/MF 0011.423.755-00 

tJ) 

Tastcn,unhos 	 104.78,rj 	- -- 	- 

Ar'&rrod Podbo &oilo do OFivoirr 	 Esi-clo Marcia Corbo:i 	Ar::or,a 
Ro 56P151? 12.851.604-5 	 PG 55P/SP 20.405t?5 
CPrJMF 062.631.093-90 	 CPF/Mr 099.835 CP- 	- 
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MEn ITAD U 	Registro de Imóveis S Anexos 
Comaroc, de Jardinópolis - Estodo de São Paulo 

- 	 Be .Robeo S Almeida Guaes - Sewenwáho esnado 

REGISTRO GERAL — LIVRO N.° 2 
t1e Federd 6.016 de 31/12/1973 c.lc leira c, flcr 	*nr.¼1I rnl,thjo )C'( Pray. 56/89, do C.G.J.- SP) 

MATRICULA N.° 0094$4 FICHA N..° 

Urn movell urbano, situado nests cidade, cornarca a finica circunscrição imobilitria de Jardmnópolis, 
do fatado do Sao Paulo, representado par urn terrerto denominado Lote 03 S Quadxa t, cia "M%EA 
INvusrRxaz. ApiS RASSI ", con frente Para Rim Prancisco Scridefli, esquina cia mis L)omiciano Leite cia 
Assig, medindo 37,50 metros do fronts, ends confronts corn a referida rua, respeitando urn arco do 
curvature do 14.14 metros, face oposta, por 46,50 metros, ends cenfrenta corn o late 01, do erente 
sos fundos, pelo lade direita do quem cia rua olha pars o ianovel mede 68,50 metros, ends confronts 
con, a ma Darniciano Loire do Assis, da mesma forms pole lade esquerdo mede 82,00 metres, onde 
confronts corn o lots 04, perfazendo urns area total de 3.709,37 m 3 . 

PROPpgthcA PBtFEUUBA KUNICIPP.L DE J7P.DI}6poLtS, pessea juridica do direito pthlico interne, 
sedisda nesta cidade, na Rue Silva Jardirn 204, CGCMF: 44.229.82110001-70. 
1ITULQ AOJJXSITIVO: R. 02/N. 5.055 DE 21/05/199.4 Lqf14ENT0 ). 

Jardin6p6lis 07 

8e1. Roberto do AlmEiGu 

tevWIaFintete quo do presents matsu1e,r4ada Mlii 
touts, akm do quo j4 &i rdatado nesta cettido, sondo cOpia 
a reproduq$o anonfica do fiche a quo so refers, expedida em 
Thima rçprogr4fica nosterreas dcj 1 0  do sit 19 da 14 CO X 5 
do 31 do dezezebro do 1.973. Dou fo R$: 50 
JardirOpolis, 22 OEZ 2011 

• MarceloMoreira T4arcoitho 	 - 

overrODro do 2000 

Serventuário Designad' 
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thnftilsfraçäo Sinceridade 

L 	E 	 I 	 m 2.078197 

=De 	08 	do 	Setairo 	do 	1997 = 

"DISFOE SCMM ALIEMACAO  DR UNI]WJE ID "PAWVE IN 
LflIRIAL ADIB RASSI", (Thi WDIAS PRWIDE1CI.kS'C 

o s&int JcsE AMURI PFAThATO, PREFE no MJNICIPAL tIE JAJWDADLIS, ESTAU) BE 
S& iwito, nO USD ns xmIBmcUEs QJE lAIR SÃO OUIOMIDAS RE LEE; 
F A Z S A B E It: <pie a Camara Municipal de Jardin6polIs, deste Estado, apro-
you e ele sanciona e prcnzlga a seguinte Lei: 

AK1'IW 12: flea o Poder RKecutivo flmicipal local, autorizado a alienar, riDs 
tenivs da let n2 8.666193, atualizada pela de riP 8.883194 e can cr1 
terlos estabelecidos pela Lei 1'&nieipal nQ 2.040/97, 0 10cR riP 03 7 
da QJPJEA. "I", do Loteamento denuninadot "Parque Industrial MIb 
Basal", Inst jtuicjo no inovel objeto da Matricula no 5.055 (AV-n9 4) 
do Cartorlo de registro do Imoveis desta Canarca. 

Pargrafo Unico: 0 iota a quo alude oath artigv, so acha delineado no npa do 
referido erpreendimento, regulaniEnto aprovado pelos orgaos 
cc!rpetentes, cua côpia faz parte integrante do presente dis-
positivo legal. 

A&!rIW 22: A1&n das nonnas referidas no artigo 19, caberã ao (XXv = (Conseiho 
de Isenvoivimento Economico do Mmieipic do Jardinopolis - Lei uP 
2.040197), a adoçao do nEdidas quo viabi1izuaalienacao do Iota do 
terreno do qua trata a presente lei. 

AR?IW 32: Pica o (hole do Poder Executivo obrigado a investir o val3r recobi-
do da venda dos lotes, an infra-estrutura no Parque Industrial MTh 
Rassi. 

ARIW 42: Esta Let entrara em vigor na data do aim pub1icaao, revogadas as 
disposicoes em contririo. 

Prefeitura Municipal do Jardirsópoils, 08 de Setaibro de 1997. 

=Prefelto Wlmicipa1= 

PURL IQ1k E RFA3IS'lltAUk NO SEnt IX) EXPEDIIE ilk si:REmRIA ilk PREFEIPJRA MiNI - 
CIPAL BE JABDDtRIIS/SP, EVI 08 DR SETHVBR) BE 1997. 

MARCIA 	
9EGA .ODRIGUES DA SILVORA  

da PrbItUra MUM4IP' 1  

do 
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L 	F 1 	N° 21141/fr 
=IJE 12 .DE MAJO hE 1997= 

Dispoe solve a crlaçJo do Progra ma tie Desenvolviniento 
EconOsnico do Municiplo tie Jardinopolis, e tie incentivos para 
a instalacdo e/ou desenvolvimengo this empresas no território 
do nwnk(plo, hens como ii criaçdo dos Distritos Industrials. 

JOSE AMAURI PECORARO, PREFEITO MUNICIPAL DO 
MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, 
NA FORMA DA LEI, ETC........................................... 

FAZ SABER - que a Cdmara Municipal de Jardinépolis, Estado 
de São Paulo, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Artigo 1° ) - Fica criado o Programa de Desenvolvimento 
Econornico do Municipio de JardinOpolis (PRODEM), que terã como objeto: 

I - o planejamento, a impianiaçao, execução, coordenaçAo c a 
administraçAo dos Disti-itos lndustiiais; 

II - a criaçao de incentivos a indástria, comércio e prestação de 
serviços A agricultura. 

Parágrafo Cinico - 0 objetivo fundamental do PRODEM scM o 
resultado da combinação entre o aumento do nümero e da qualidade do 
emprego e o aumento da arrecadacao municipal visando sempre a melhoria da 
qualidade de vida da populaçAo de Jardinépolis. 

Artigo 20 ) - Fica criado o Consclho de Desenvolvimento 
Eeonômico do Municipio de Jardinopolis (CODEM) , cujos membros e 
president; serAo nomeados por Decreto do Executivo Municipal, constituido 
por representantes da Câmara Municipal, Associaçâo do comércic e da 
Jndüstha, representante da AgropecuAria, Sinthcatos Patronais e de 
Trabaihadores que tenham base de atuaçao no Municipic, outras entidades 
afins, bern como, pessoas fisicas aptas a darem signi ficativa contribuiç& ao 
PRODEM. 
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aA MANI1 

- Adniinistração Sinceridade 

§ 1° ) - A nomeaçât, dos mernbros do Conseiho de 
Desenvolvimento do Municipio de Jardinópolis. CODEM, sera feita por 
Decreto do Executivo Municipal de livre escoiha do Prefeito Municipal, sem 
remuneraçao, a qualquer de seus membros, sendo considerado suss atuaçOes, 
como relevantes serviços prestados ao municiplo. 

§ 2° ) - 0 CODEM tern caráter consultivo e fiscalizador das 
atividades do PRODEM 

§ 3° ) -. Caberá ao CODEM auxiliar a Prefeito Municipal na 
analise do projetos, na emissão de pareceres, na proposição do incentivos e 
refoima no sistema tributario municipal quo visem o desenvolvimento 
econômico de Jardinópolis 0 na fiscalizaçao do execução dos projetos, 
programas c atividades do PRODEM em tots as suas etapas, ficando 
assegurado aos inembros do conselho, acesso a todos os documentos 
pertinentes acs assuntos tratados nesta lei. 

§ 4° ) - Caberá ainda ao CODEM dcflnr as exigéncias e normas 
complementares, em editais do chamarnento, objetivando a alienac&o, 
permuta, cessào do direitos, locaçâo, etc. 

Artigo 3° ) - Pam a execuçAo dos obietivos, a administraçfto 
municipal podera realizar obras e pmticar a prestaçáo do serviços do qualquer 

'1 natureza, por seus próprios meios e/ou através da iniciativa privada, desde quo 
vinculados ao estimulo da atividade econômica a Jeverá desenvolver em 
especial as seguintes atividades: 

\ 

I - Oferecer condiçOes para criacao, arnpnaçâo e aperfeicoamenro 
do Parque Industrial de Jardinépolis; 

II - Incentivar a possibilidade a ins.talacâo permanente ou 
temporària de novas empresas industhais, corner'ais e prestadoras de 
serviços; 

Ill - Colaborar corn a modernizaçao- , n-)ljaqAo e localizaço 
racional do empresas jã estabelecidas; 

IV - Fomentar a diversificaflo do parque abril; 
V - Celaborar na orientaç& pam red uzr controlar e, so possivel, 

eliminar a poluiçio ambiental no tenitOrlo municipai 
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Sinceridade 

VI - Colaborar no sentido de aumentar a absorçao e, se possivel, 
colaborar no treinarnento de mAo-de-obra especializada ou nAo principalmente 
a primeira; 

VII - Colaborar pan o aproveitamento, i ngresso a treinarnento de 
deficientes fisicos e mentais recuperãveis e adaptávcs ao processo industrial, 
inclusive de detentos e ex-detentos, avaliando-se corn muito critérlo nesses 
üllimos as possibilidades reais de aproveitarnento, bern come o 
aproveitamento de ruenores in atividade econômica; 

VET - Colaborar corn a ofcrta de residencias, atendendo a 
dernanda habitacional que a criaçfto do PRODEM através de seus Distritos 
Industrials, possarn ocasionar; 

LX - Colaborar pan a ampilaçAo e aperfeiçoamento dos 
programas educacionais de treinamento e atual ização de todos os niveis, 
ligados direta ou indiretamente so processo de desenv&vimento econômico do 
Municipio de JArdinópoiis; 

X - Receber, analisar e selecionar as propostas de empresas que 
pretenderem Se localizat- nos Distritos Industriais e em areas determinadas 
e/ou aprovadas pelo Executivo; 

XI - Promover a instalaçao de serviços fundamentals e born 
atendimento e essencials ao funcionamento das atividades, objeto deste Eel; 

XII - A promocAo por execuçAo direta ou indireta, contratada ou 
conveniada, de qualquer obra ativithde ou serviço cornpativel corn objetos 
defrnidos nests lei pan criacfto, arnptiaçào, desenvolvimento ou 
aperfeiçoamento do parque industrial do municip o e de toda atividade 
econômica municipal 

Artigo 40 ) - 0 Poder Püblico Municipal oferecera facilidades 
paz-a prograrnas de desenvolvimento econômico e para implantacAo de novas 
empresas industrials, cornercials e prestadoras de services, sempre qua de 
interesse pan o desenvolvimento da atividade econômica do municiplo, a qua 
gerem a criaçAo de empregos no território do municipic, ou paz-a a ampliaçfto 
daqueles ja existentes colocando a disposiçao dos interessados os incentivos 
de que trata a lei. 

§ 1° ) - Flea o Executivo Municipal autucizado paz-a a concessâo 
dos objetivos deste anigo, a implantar para as empresas que quiserem se 
instalar nos Distritos Industrials do Municlpio ou em outras areas inunicipais 
determinadas polo Executivo, as obras de infra-estnnura, tais como abertura 
de was miles de água e esgoto sanithrios, redes de energia eléthca e outras 
essenciais aos Distritos Industrials c prestará, direta ou indiretamente, os 
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serviços essericiais aos Distritos Industrials, podendo contratar on firmar 
convënios, para tal implantaçAo ou prestaçAo. 

§ 20  ) - A implantaçao de tals obras e serviços seth feita na 
medida em que houver demanda efetiva evitando-se despesas que nho 
resultern em beneticios irnediatos a industrialização, 

§ 3° ) - Caberá so Prefeito Municipal exarninar e emitir parecer 
sobre a viabilidade de projetos sob a aspecto econômico e do ponto de vista de 
interesse social, e que fara acompanhar os parecercs do CODEM quando for 
encaminhado pam apreciacao cia Cârnara Municipal. 

§ 4° ) - Pam determinar a viabilidade e a propriedade no 
atendimento serAo considerados as atividades que: 

I - Arregirnentem prioritariamente mAo-de-obra no território do 
municipia; 

II - Proporcionem o desenvolvimento paralelo de outro setores 
econômieos no municipio; 

III - Contribuam pam a forrnacio e aper!èiçoamento de mâo-de-
obra especializada; 

W - Contrib -uam para o irnediato cu futuro aumento de 
arrecadaçao do municipio. 

Artigo 5° ) - Flea o Executivo Municipal autorizado a adquirir ou 
desapropnar propriedades privadas, urbanas ou ;iebas rurais mediante 
procedirnento adequado e corn base irS leis vigcrts, para instalaçao dos 
Distritos Industrialt 

Artigo 6° ) - 0 Executivo poderá eeiehr: convênios contratados 
e acordos corn entidades do direito publico on pnil. r0 para a realizaçao de 
obras e prestaçào cit services coinpativeis corn o ohi two desta lei, inclusive 
de assessoria ou administraçAo do projeto PRO )EM e dos Distritos 
Industrials. 

Artigo P ) - Flea o Executivo autorizau a conceder per decreto 
as empresas que vierem se instalar ou estejam em pcesso de instalação no 
Municipio de Jardindpolis. permanente ou temporarante a isenço total ou 
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parcial dos tributos municipais, ou seja, qualquer incentivo fiscal de 
responsabilidade direta do Municipio pelo perfodo que for conveniente act 
processo de irnplantacAo, a partir do inicio de suas atiidades. 

Artigo 80 ) Para a instalação de empresas no Distrito Industrial'  
ou outra area municipal determinada pelo Executivo, apes aprovação do 
projeto pelo Prefeito Municipal, inediante iniezativa do Executive e 
autorizaçao Legislativa, ceder areas em regime de cessäo de direitos, 
anendamento, locaço, permuta, atienaçâo, sempre vinculados acs encargos 
cia empresa interessada previsto obrigatoSmente no projeto. 

§ 1° ) No caso de aliànaçao, o preço por metro quadrado da area 
a ser alienada, seth estabelecido por comissão nomeada pelo Prefeito 
Municipal, podendo a alienaçao ter seu preço reduzido, a critério do CODEM 
a titufo de incentivo, se hoover conveniència ao Poder Püblieo Municipal. 

§ 20 ) - Entende-se como eneargos as obrigacoes explicitadas em 
projeto que a empresa interessada se propOe realixar, que entre outros, no 
mfnimo, deverao constar: 

- prazo pan inicio da atividade; 
IT - natureza da atividade; 

N 111 - nümero rnInimo de funcionuilos a serem aloucados; 
IV - Capital Social Integralizado co rnoniante e o prazo pam o 
rest.ante do Capital Social a ser integralizado; 
V - Montante do investimento no empreendirnento; 
VI- Cei-tificado de regularidade de todos as tributos e 
contribuicôes Federais, Estaduais e Municipais. 

§ 3° ) - Além das exigéncias contidas no parágrafo anterior, 
deverao ser incorporados todos as aspectos do proj em que o Prefeito e o 
CODEM julgarem importantes, ë por conseiinte, teräo a sua exigibilidade 
forçadelei. 

§ 
40 ) - Retrocederá em favor do municipio C reincorporaró ao 

scu patrimônio, sem qualquer onus, se a empresa inadimplir no cumprimenta 
dos encargos mencionados nesta lei, cu exigénwas contidas no Edital 
Licitatorio. 
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Artigo 90 ) Poderac ter outros benefcios especiais, mediante 
autorizaçAo Legislativa, as ernpresas industrials e reeneraçAo de residuos em 
geral, de reciclagern de materials oriundos de uslims de lixo ou de atividade 
que de qualquer forma contribuam a reducao do indftc de pokuico ambiental, 
assim corno outras de reconhecida importáncia Para industrializaçAo ou 
interesse püblico. 

Artigo 100 ) - Todos os beneficios previstos nesta lei, estarão 
distribuidos de maneirajusta e proporcional, sendo cancedidos na observéncia 
das empresas: 

I - que assegurarem a construçäc instalaçao e efetivo 
funcionamento de refeitórios pan seüs etnpregados; 

II que assegurarern a instalaçao a efetivo funcionamento de 
sen'icos medicos, odontológicos e ambulatoriais para seus empregados; 

111 - que assegurarem a instalacAo e efetivo flmcionamento de 
creches e pré-escolas pan seus empregados; 

IV - que assegurarem a malor nümero de empregas diretos; 
V - que assegurarem aproveimmento de mAo-de-obra tie 

deficientes fisicos e mentais, bern como tie menores carentes e de detentos on 
egressos de cárceres sob orientaçao especializada ent cada case e nos termos 
tie convénios firmados coin entidades assitênciais; 

VI - que tiveram pela natureza e tarra ho do empreendimento, 
necessidades maiores ou menores tie area 

Artigo 11° ) - A admitustraçäo munic• iI pelos próprios meios 
e/ou pela iniciativa privada poderá promover dificaçOcs dc pthdios 
industriais, comerciais ou destinados a serviço pant .'osteriormente cede-los, 
Iocá-Ios, arrendá-tos, assegurando assim a instal a Ic de estabelecimentos 
industrials, comercials, ou tie serviços cons rados essenciais ao 
funcionamenzo dos Disthtos Industriais, sempre ecedido tie projeto e 
autorizacao Legislativa, no que couber. 

Artigo 12° 
) 

- Poderá o Executivo, 	parecer favorivel do 
CODEM, inediante autorizaçAo Legislativa, efetuar t 	utas de totes terrenos, 
edificios, por lotes, terrenos e edificios tie pessoa Isicas ou juridicas que 
queiram instalar nas areas dos distritos industrials. rnerciais e de serviços, 
desde que considerados üteis ao desenvolvimento in striat ou econâmico do 
municipia, bern como a preservaço do melo ambie 

4n 
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§ 1° ) - A permuta que se refere este artigo sera procedida de 
rigorosa avaliaçao administrativa, publicada no jornal local e atixada no local 
de costume cia Prefeitura Municipal corn antecedéncia minima de 10 (dez) 
dias antes thremessa do projeto de lei A Cäinara Municipal. 

§ 2° ) - Se, no prazo assinalado no Parágrafo anterior, for 
apresentada impugnaçAo ao valor de avaliaçao, devidamente fimdamenie, será 
procedida outra, desta vcz pot profissionais estranhos aos quadros de 
funcionãrios cia Prefeitura e habilitados no CREA. 

Artigo 13° ) - A Juizo do Executive Municipal, poderAo set 
contratados services especializados de natureza técnica ou de consultoria, 
desvinculados de relaçao empregaticia, quando a Prefeitura Municipal näo 
river possibilidades de prestar tais services uti izando scu quadro de 
servidores. 

Parágrafo Onico - Poderã ainda o Executive Municipal deslocar 
funcionârios cm servidores de quaisquer setores ou departamentos e colocá-los 
a disposiçao do Distrito Industrial scm prejuizo de respeetiva remuneraçAo e 
demais vantagens, desde que tecoicainente compativel a nova funco corn o 
cargo ou emprego de origem. 

Artigo 14° ) - As empresas interessadas devero encaminhar 
projeto dirigido ao Prefeito Municipal, devidamente instruido e fimdamentado, 
que o encaminhara ao CODEM. 

Artigo 15° ) - 0 projeto do interessado 'evend vir acompanhado 
U \\ 	 dos seguintes documentos: 

1- Contrato Social e alteracoes devidame:ite registradas; 
II - Balanço dos três ultimos exercicios ff1 7ancetros; 
III - CertidAo Negativa do Cartório cit "rotestos, em nome da 

empresa e dos sécios; 
IV - Certidao Negativa expedida pelo 1 1art6rio Distribuidor cia 

Comarca da empresa e dos sécios, dispensada ess. Jos sócios, inclusive a 
Certidão de Protestos, se tratar de Soc iedade An: ma, quando então tais 
documentos serAo exigidos dos diretores; 

V - 0 Capital Social Integralizado 	o Capital Social a 
Integralizar; 
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VI - Una declaraçao do montante do Capital de giro que ira 
investir no empreendimento; 

VII - Declaraçao dos mesmos e qua! E ficaçAo dos sécios e/ou 
diretores componentes da empresa; 

VIII - Requerimento indicando os incenvos pleiteados; 
IX - Declaraçfto de que se submetem as :xigências legais; 
X - Certificado de regularidade d: todos os tributos e 

contribuiçôes Federais, Estaduais e M&micipais; 
Xl - 0 projeto de construçAo, o rnemoriH descritivo da mesma e 

o cronograma de edifieaçAo e o prazo a que so compromete iniciar as 
atividades; 

XII - DcscriçAo sintética do proceso de fabrieacâo dos 
equipamentos utilizados, dos residuos industrials gerados e como serão 
tratados, uma deelaração do minimo de empregos qw deverào set criados e a 
deseriçao de sua qualifieaçao técuica, se nào for do ccrnércio nu prestadora de 
serviços, quando entAo dverá descrever sucintamere a atividade cornercial, 
sets produtos ou espécie e quantidade de mão-cc-obra que utilizath na 
prestaçio de services; 

Xlii - Uma declaraçao contendo urn reh!o de todos os erteargos a 
que se obriga a cumprir, estipulando os respectiv s prazos em que estes 
deverAo ser atingidos. 

§ 1° ) - 0 Prefeito Municipal em qt.Aquer tempo on fase de 
\kfl estudos on de tramitaçäo, podera solicitar outros do rnentos ou informaçoes 

quejulgar necessãrias sob pena de näo dar prossegL •ento ao projeto por flO 

cumprimento da exigencia ou entAo julgar deseru proposta por parte do 
interessado ou interessada. 

\\ 
§ 2° ) - Em se tratando da empresa in tbrmaçao ou recérn 

constituida, ficara dispensada da apresentaçAo dos 5 anços dos anos que näo 
se teve atividade. 

§ 3° ) -Não poderã gozar do benefich' icsta lei, a empresa que 
nAo se aehar capacitada a utilizar no minimo 06 s empregados na fäse 
inicial de funcionaniento. 

§ 4° ) - Os beneficios desta lei nâo se: fl concedidos a pessoas 
jurldicas em regime de concordata preventiva ou sisperisiva, requerida on 
deferida e as que estejani respondendo pedido lirnentar ou requerido 
falencia. 
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§ 5 0 ) - As pessoas juridicas que tenhum curnprido concordata ha 
mais de 06 (seis) meses, poderâo requerer os beneficios desta lei, servindo 
coma prova a Certidao do respectivo Processo Judici L 

Artigo 16° ) - Em todos as contratos que forem cetebrados, 
deverão conter clausulas prevendo a omisso e conseqUente reversáo do irnóvel 
ao patrimOnio do munieipio de Jardinópolis na hipotese de indimpIência pela 
empresa. 

Artigo 17°) - Os prazos previstos nas 1es autorizadas poderao ser 
prorrogados por uma Unica vez, pelo prazo máximo ic 01 (um) ano, desde que 
ocorrarn circunstancias plenamente justificáveis. e cujos pedidos de 
prorrogaçAo tenharn sido encaminhados ao Prefeit(; Municipal, que a$s a 
manifestaçAo do CODEM, decidira sobre a pedid:, deferindo-o, total ou 
parcialmente, ou nAo. 

Artigo 18° ) - Quakjuer inatéria correhtta a esta Lei e que for 
encaminhada ao Prefeito Municipal, recebera parc:er no máxi mo em 30 
(trinta) dias, prazo prorrogável por igual periodo, sc a interessado tiver que 
apresentar novos documentos ou informaçOes, quar.do entâo o mesmo scrá 
not ificado. 

r 	 Artigo 190 ) - 0 Executive adotará medidas e providéncias 
necessãrias a execuço das flnaiidades institucionais dos Distritos lndustriais, 
corn a devida urgéncia, principalniente no que Liz respeito a eventuais 
desapropriacoes de imOveis. 

Artigo 20° ) - As despesas corn a ap1ic;çào desta lei correrão a 
conta de dotaçOes próprias dos orçamentos respective: 

Artigo 21° ) - 0 Municipio consign,-.rd anualniente em seu 
orçamento , dotaçoes destinadas ao necessãrio dese;v&vimento do Distrito 
Industrial e as atividades do PRODEM e CODEM. 

Artigo 22 0  ) - A Prefeitura, Câmara Aunieipal e a CODEM 
deverAo cuidar rigorosainente de coibir quaisqur abusos e formas d 
especulaqào envolvcndo areas dos Distritos lndustris e dernais patrimonios 
municipais. 
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Artigo 23° ) - A criaçäo on reforma dc Lei Municipal de uso e 
ocupaçäo do solo, devera set adequada a legislaçào dos Disthtos Industhais, 
enquadxando-a nas exigèncias da Secretai -ia do Mejo Ambiente, de forma a 
garantir a viabilidade pan finas de ithplantação dos Distritos Industrials. 

Artigo 240  ) - 0 Municipio, sempre quc possivel, boderá manter 
junta a sua administraçao , profissionais de assessoramento de projetos 
industriais para prestar assisténcia as firmas instaladas ou que pretendem se 
instalar nos Distritos Industriais, 

Artigo 25° ) - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publieaçào, revogadas as disposicoes em contrário, 

Prefeitura Municipal de Jardinópolis, 19 de malo de 1997 

j6s 'AMAURI P FE CIORARO 
"Prefeito Mriicipat-= 

Publicada e Registrada no Setor do Expediente cia Secretaria da Prefeitura 
Municipal de Jardinópolis/SP, em 19 de Maio de 199; 
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