
Câmara Municipal da 'Estância "turística de Ribeirão Tires
'Estado de São Tauío

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

CIENTE

S.O.: 17/08/2017

PRESIDENTE

REQUERIMENTO N° 000809 72017

Solicita providências ao Executivo Municipal,
visando enviar projeto de lei revogando a Lei
n° 5803/13, conforme dispõe. -

REQUEIRO à douta Mesa, depois de
cumpridas as formalidades contidas no Regimento Interno da Casa, seja
expedido ofício à Sua Excelência, o Senhor Prefeito Municipal, com cópia da
presente propositura, solicitando-lhe providências visando enviar projeto de lei
revogando a Lei n° 5803/13 e a consequente reconstrução da passagem de
servidão e da praça localizada entre as Ruas Felipe Sabbag e Miguel Prisco.

Senhor Presidente, Senhores Vereadores,
referida área, através da mencionada lei, foi doada ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, objetivando a construção
edifício destinado à instalação e funcionamento da Unidade de Gestão de
Ribeirão Pires.

Ocorre, que de acordo com o § 1°, do artigo
4°, o ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São
Paulo deveria apresentar o projeto de construção, devidamente aprovado, no
prazo de 02 (dois) anos, a contar da outorga da escritura de doação.

Convém salientar, Nobres Pares, que o
referido terreno se encontra completamente abandonado pelo CREA/SP,
tornando-se propício para abrigar usuários de entorpecentes e outras pessoas
mal intencionadas.

Plenário "Roberto Bottacin Moreira", 17 d
agosto de 2.017.

rrúgão
(D 'Orto Neto Vereador Jímàury <Dias \. 019
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flrefeíiufo Municipal
Estancio Turístico
Ribeirão Pires

LEI MUNICIPAL N° 5.803, DE 20.12.2013
Dispõe sobre a doação de área de propriedade do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA/SP), e dá outras

providências.

SAULO MARIZ BENEVIDES, Prefeito do Município da Estância Turística de
Ribeirão Pires, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte
lei:

Art. 1° Fica o Município autorizado a proceder à doação da área de sua propriedade, descrita abaixo,
independente de concorrência pública, ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São
Paulo (CREA/SP), nos termos do artigo 66. Inciso l da Lei Orgânica do Município:

"Tem início no ponto "A", assinalado em planta; desse ponto segue pelo
alinhamento da Rua Felipe Sabbag com uma distância de 5.50 metros até
encontrar o ponto "B"; desse ponto defiete à esquerda e segue, em linha
reta, em uma distância de 5.80 metros até encontrar o ponto "C"; deste
ponto, defiete á direita e segue, em linha reta, em uma distância de 22.40
metros até encontrar o ponto "D", confrontando com o Lote 12A,
cadastrado sob o CCI 1026748; deste ponto, defiete à direita e segue, em
linha reta, em uma distância de 11.55 metros, até encontrar o ponto "E",
confrontando com a Área Livre de CCI 1028652; desse ponto, defiete à
direita e segue, em linha reta, em uma distância de 16.40 metros, até
encontrar o ponto "F", confrontando com o imóvel da Caixa Económica
Federal, cadastrado sob o CCI 1001860; deste ponto, defiete à esquerda e
segue, em linha reta, em uma distância de 28.05 metros até encontrar o
ponto "G", ainda confrontando com o imóvel da Caixa Económica Federal,
cadastrado sob o CCI 1001860; deste ponto, defiete à direita e segue, em
linha reta, em uma distância de 6.00 metros, até encontrar o ponto "H",
confrontando com a Rua Miguel Prisco; deste ponto, defiete á direita e
segue, em linha reta, em uma distância de 15.50 metros até encontrar o
ponto "l", confrontando com o Lote 10, cadastrado sob o CCI n° 1001676;
deste ponto, defiete à esquerda e segue, em linha reta, em uma distância
de 22.40 metros até encontrar o ponto "A", onde teve início esta descrição,
encerrando a área de 584188m2."

Parágrafo único. Fica desafetada a área descrita neste artigo.

Art. 2° A doação autorizada por esta Lei será feita ao Conselho Regional de Engenharia, Arqultetura e
Agronomia do Estado de São Paulo (CREA/SP) para que construa edifício destinado á instalação e
funcionamento de sua Unidade de Gestão de Ribeirão Pires, para o cumprimento de suas atribuições legais
dispostas no artigo 34, da Lei n°. 5194/1966.

Art. 3° Fica assegurado ao doador o direito de fiscalizar o cumprimento das obrigações instituídas por esta
Lei e pelo instrumento de doação, o que lá deverá estabelecer as obrigações de ambas as partes.

Art. 4° A responsabilidade pela aprovação de qualquer projeto de edificação, junto aos órgãos públicos,
assim como a edificação, correrão por conta exclusiva do donatário.

§ 1° O donatário se obriga a apresentar o projeto de construção, devidamente aprovado pelos órgãos
competentes, no prezo de 02 (dois) anos, a contar da outorga da escritura de doação,

§ 2° O descumprimento do prazo estabelecido no parágrafo anterior ensejará a revogação da doação
autorizada por esta Lei e a consequente reversão do imóvel ao património do doador, sem qualquer direito
de indenização por benfeitorias eventualmente existentes.

Art. 5° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentarias
próprias, suplementadas, se necessário.
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Ari. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, em 20 de
dezembro de 2013 - 299° Ano da Fundação e 59° da Instalação do

Município.

SAULO MARIZ BENEVIDES
Prefeito

SÔNIA ROSANA FIGUEIREDO
Secretária de Assuntos Jurídicos

DULCIMARA C. ALVES DE LIMA
Secretária de Planejamento Urbano, Habitação, Meio Ambiente e

Saneamento Básico

Processo Administrativo n° 6693/2013
- PMRP.
Publicado no Órgão da Imprensa
Oficial
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