
DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

Paço Municipal "Profl Judith de Oliveira Garcez" 
Secretaria Municipal de Governo e Administração 

LEI Nº 6.408, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2.017 
Proj . Lei nº 115/17 - Autoria: Prefeito Municipal José Aparecido Fernandes 

Autoriza o Executivo a conceder o uso de uma 
área situada no Centro de Desenvolvimento de 
Assis COA para a empresa ALFHA 
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E OBRA CIVIL EIRELI 
- EPP e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS: 
Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a seguinte Lei : 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso, com encargo, pelo 
prazo de 5 (cinco) anos, à empresa ALFHA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E OBRA 
CIVIL EIRELI - EPP, de uma área de propriedade do Município, localizada no Centro 
de Desenvolvimento de Assis - CDA 11 , na Avenida Raja Jabur, Setor 06, Quadra 236 
(ex-L) , Lotes do nº 18 a 21 , com um total de 2.400 m2 (dois mil e quatrocentos metros 
quadrados}, assim descrita: 

ÁREA: 2.400m2 

LOCAL: Avenida Raja Jabur, S 06 - Q 236 (Ex-L} , lotes 18 a 21 - COA li - Assis 
PROPRIETÁRIO: Município de Assis 

DESCRIÇÃO: 
"Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Avenida Raja Jabur, junto à 
divisa do lote 17, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da 
Avenida Raja Jabur, numa distância de 40,00 metros, até encontrar o ponto "B"; deste 
ponto deflete-se a direita e segue reta em divisa com lote 22, com distância de 60,00 
metros, até encontrar o ponto "C"; deste ponto deflete a direita e segue em linha reta 
em divisa com lotes de 36; 37 ; 38 e 39, numa distância de 40,00 metros, até encontrar 
o ponto "D"; deste ponto deflete-se à direita e segue em linha reta confrontando com o 
lote 17, numa distância de 60,00 metros, até encontrar o ponto "A"; origem desta 
descrição, abrangendo uma área de 2.400 m2

." 

Parágrafo Único - A área acima descrita consta destacada no Desenho nº 6.372, no 
Memorial Descritivo e no Laudo de Avaliação, elaborados pelo Departamento de 
Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis, que passam a integrar a 
presente Lei. 

Art. 2º - A presente concessão de uso, com encargo, tem como finalidade a instalação da 
empresa ALFHA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E OBRA CIVIL EIRELI - EPP, no 
COA 11 , que atuará na atividade de serviços de prestação de mão de obra 
especializada na área industrial , como elétrica e automação industrial, construção 
civi l e venda de materiais . 

Art. 3º - A presente concessão de uso será transformada em doação após o prazo 
estipulado no Artigo 1 º desta Lei , com a outorga de Escritura definitiva , desde que 
cumpridas todas as exigências constante na Lei Municipal nº 3.653/1998, alterada 
pela Lei nº 5.451/2 .010. 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300CEP19814-900 -Centro - Assis-r · 
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Art. 4º - O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, contados 
da data da concessão de uso da área. 

Art. 5º - O prazo para início operacional das atividades da empresa, será de 12 (doze) meses, 
contados da data da concessão do uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) meses. 

Art. 6º - O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento da 
presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel ao patrimônio municipal , 
com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer indenização, 
independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou extrajudicial. 

Parágrafo Único - A reversão dar-se-á, ainda, nas mesmas condições previstas no "caput" , 
se a Empresa: 

1. Deixar caducar os prazos previstos nos Artigos 4º e 5º; 
li. Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original , mesmo que 

parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 

Ili. Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV. Subdividir a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela prevista no 

projeto original , utilizá-la para fins residenciais , ficando, ainda, proibido o 
desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela Prefeitura Municipal de 
Assis; 

V. Deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

Art. 7º - Fica a Empresa obrigada ao cumprimento dos dispositivos da Lei Municipal nº 3.653, 
de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações e das demais normas pertinentes e 
aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de proteção ao meio 
ambiente. 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Assis , em 19 de Dezembro de 

Secretário 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP 
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"MINUTA" 
TERMO DE CONCESSÃO DE USO Nº /2017 --

Que entre si celebram o Município de Assis e 
a Empresa ALFHA AUTOMAÇÃO 
INDUSTRIAL E OBRA CIVIL EIRELI - EPP. 

Pelo presente Termo de Concessão de Uso, na melhor forma de direito, nos termos 
da Lei Municipal nº 3.653, de 08 de janeiro de 1998, com alterações introduzidas pela Lei nº 
5.451 , de 28 de Setembro de 2010, de um lado o MUNICÍPIO DE ASSIS , com Paço Municipal 
na Avenida Rui Barbosa, nº 926, Centro, nesta cidade de Assis , Estado de São Paulo, inscrito 
no CNPJ/MF nº 46.179.941/0001-35, representado neste ato por seu Prefeito Municipal , JOSÉ 
APARECIDO FERNANDES, brasileiro, casado, produtor agropecuário, portador do R.G. nº 
10.908.015-4/SSP-SP e do CPF/MF 004.959.018-90 nº, doravante denominado simplesmente 
de CONCEDENTE, e por outro lado a Empresa ALFHA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E OBRA 
CIVIL EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº24.109.600/0001-50, com sede na Rua Capitão 
Francisco Rodrigues Garcia, nº 1008, sala 01 , nesta cidade de Assis , neste ato representada 
pela sua sócia proprietária, Sra. ORACI SCOLAR ANANIAS, portadora do R.G. nº 14.342.911-5 
SSP/SP e do CPF nº 110.817.718-28, residente e domiciliada em Assis (SP) , na Rua José 
Severino dos Santos, nº 51 - Vila Fiuza, em Assis, daqui por diante chamada tão somente de 
CONCEDIDA, autorizados pela Lei nº , de_ de de 2015, têm entre si 
justo e pactuado o que segue: 

CLÁUSULA! 

Trata-se a presente concessão de uso, com encargo, de uma área de propriedade 
do Município, abaixo descrita, à CONCEDIDA, que tem como finalidade a execução de 
serviços de mão de obra especializada na área industrial, como elétrica e automação industrial , 
construção civil e venda de materiais: 

ÁREA: 2.400m2 

LOCAL: Avenida Raja Jabur, S 06- Q 236 (Ex-L) , lotes 18 a 21 - COA li -Assis 
PROPRIETÁRIO: Município de Assis 

DESCRIÇÃO: 
"Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Avenida Raja Jabur, junto à 
divisa do lote 17, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da 
Avenida Raja Jabur, numa distância de 40,00 metros, até encontrar o ponto "B"; deste 
ponto deflete-se a direita e segue reta em divisa com lote 22, com distância de 60,00 
metros, até encontrar o ponto "C"; deste ponto deflete a direita e segue em linha reta 
em divisa com lotes de 36; 37; 38 e 39, numa distância de 40,00 metros, até encontrar 
o ponto "D"; deste ponto deflete-se à direita e segue em linha reta confrontando com o 
lote 17, numa distância de 60,00 metros, até encontrar o ponto "A"; origem desta 
descrição, abrangendo uma área de 2.400 m2

, destacada no Desenho nº 6.372, no 
Memorial Descritivo e no Laudo de Avaliação, elaborados pelo Departamento de 
Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis. " 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP 
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CLÁUSULA 11 

O prazo de duração da presente concessão de uso será por um período de 5 (cinco) 
anos, contados a partir da data de assinatura deste instrumento. Findo esse prazo, desde que 
cumpridas todas as exigências contidas na Lei nº 3.653/1998 e suas alterações posteriores, a 
área será doada à CONCEDIDA, com a outorga da Escritura definitiva. 

CLÁUSULA Ili 

O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, contados 
da data da concessão de uso. 

CLÁUSULA IV 

O prazo para início operacional das atividades da empresa será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão de uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) meses. 

CLÁUSULA V 

O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento da 
presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel cedido ao patrimônio municipal , 
com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer indenização, 
independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou extra-judicial. 

CLÁUSULA VI 

A reversão dar-se-á, se a CONCEDIDA: 

1- Deixar caducar os prazos previstos nas cláusulas constantes deste Termo e na 
Lei nº 3.653/98 e alterações posteriores; 

li- Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto orig inal, mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 

111- Deixar a Empresa ociosa , pelo período de um ano; 
IV- Subdividir a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela prevista 

no projeto original , utilizá-la para fins residenciais , ficando, ainda, proibido o 
desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela Prefeitura Municipal 
de Assis; 

V- deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

CLÁUSULA VII 

A CONCEDIDA estará isenta de impostos, taxas e emolumentos municipais 
incidentes sobre a aprovação do Projeto e de tributos municipais pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
contados da data da assinatura do termo de concessão de uso. 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP 



DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

1 
Paço Municipal "ProF Judith de Oliveira Garcez" 

Secretaria Municipal de Governo e Administração 

CLÁUSULA VIII 

A CONCEDIDA será obrigada a recolher todos os tributos municipais, estaduais e 
federais no Município de Assis. 

CLÁUSULA IX 

Fica a CONCEDIDA obrigada ao cumprimento dos dispositivos das Leis Municipais 
nº 3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações posteriores, das demais legislações 
pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de proteção ao meio 
ambiente. 

CLÁUSULA X 

Em caso de concordata, hasta pública , falência , extinção ou liquidação da 
CONCEDIDA ou DONATÁRIA, terá o CONCEDENTE direito de preferência em relação ao 
imóvel cedido, nos termos do inciso VI , do artigo 21 , da Lei nº 3.653/98. 

CLÁUSULA XI 

A CONCEDIDA não poderá, sem anuência do CONCEDENTE e aprovação do 
Poder Legislativo, alterar os objetivos do Projeto, ceder ou alienar o imóvel ora cedido. 

CLÁUSULA XII 

Todos os tributos, custas e outros emolumentos devidos em razão da lavratura do 
termo de concessão de uso, da escritura de doação e do termo de garantia, se existentes, bem 
como seus registros nos órgãos competentes, serão de exclusiva responsabilidade da 
CONCEDIDA. 

CLÁUSULA XIII 

O presente Termo de Concessão de Uso deverá ser registrado junto ao Cartório de 
Registro de Imóveis, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura do 
termo, sob pena de nulidade do mesmo. 

CLÁUSULA XIV 

Os casos omissos ou excepcionais não previstos na presente Lei serão decididos 
pelo CONCEDENTE. 

CLÁUSULA XV 

Fica eleito o Foro da Comarca de Assis/SP, para dirimir dúvida que surgir entre as 
partes, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP 
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E, por estarem justos e avençados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) 
vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo subscrevem. 

Prefeitura Municipal de Assis , em __ de ______ de 2.017. 

MUNICÍPIO DE ASSIS 
Concedente 

ALFHA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E OBRA CIVIL EIRELI - EPP 
Concedida 

Testemunhas: 

ORACI SCOLAR ANANIAS 
Sócia Proprietária 

1ª) _________________ _ 

assinatura 

Nome: ________________ _ 

2ª) _________________ _ 

assinatura 

Nome: ________________ _ 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP 



Prefe ~t·ura Municipai:I d1·e Assis 
Secreta ria Municipa l de Plan ejamento, Obras e Serviços 

Departamento de Plane jamento e Prn jetos 

MEMORIAL DESCRITIVO 

ASSUNTO: Área a ser cedida 

FINALIDADE: Instalação da Empresa Alpha automação Industrial e Obra Civil Eireli 

EPP. 

ÁREA: 2.400,00 m2 

LOCAL: Rua Raja Jabur - S 006 - 0236 (EX L) - Lotes 18 a 21 COA 11 - Assis/SP 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 

Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Avenida Raja 

Jabur, junto à divisa do lote 17, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento 

predial da Avenida Raja Jabur, numa distância de 40 ,00 metros, até encontrar o ponto 

"B"; deste ponto deflete-se a direita e segue reta em divisa com lote 22, com distância 

de 60,00 metros, até encontrar o ponto "C"; deste ponto deflete a direita e segue em 

linha reta em divisa com lotes de 36 ; 37 ; 38 e 39, numa distância de 40,00 metros, até 

encontrar o ponto "D"; deste ponto deflete-se à direita e segue em linha reta 

confrontando com o lote 17, numa distância de 60,00 metros, até encontrar o ponto 

"A"; origem desta descrição, abrangendo uma área de 2.400,00 m2
. Tudo de acordo 

com o desenho nº 6372 , elaborado pelo Departamento de Planejamento e Projetos da 

Prefeitura Municipal de Assis . 

Assis , 09 de outubro de 2.017. 

Eduardo David igueifedo 
Engenheiro Civff 

Crea/SP 5069705089 



1. Objeto: 

2. Finalidade: 

3. Croqui: 

4. Data Base: 

5. Local: 

6. Proprietário: 

7. Dimensões: 

Secre ta ria Munk i pa l de Planejament o;, Obras e Servi,ços 

AVALIAÇÃO 

Área a ser cedida 

Instalação da empresa Alpha Automação Industrial e Obra 
Civil Eireli EPP 

6.372 - folha única 

Outubro/ 2017 

Rua Raja Jabur - S. 06 - Q. 236 - L. 018 a 021 
COA li - Assis/SP 

Prefeitura Municipal de Assis 

Área (At) = 
Testada (T) = 

2.400,00 m2
; 

40,00 m; 

8. Valor do Terreno: 
Pela planta genérica de valores do município, elaborada a 

partir de pesquisa imobiliária , obtém-se que o valor médio do metro linear de testada 
corrigida é de R$ 569,53 (quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três 
centavos) , o qual será adotado nesta avaliação. 

8.1. Testada Corrigida (TC) 
TC = ( ( At x T ) / 30 ) % 
TC = (( 2.400,00 x 40,00) I 30) % 
TC = 56,56 m 

8.2. Valor Total do Terreno (VT) 
VT = TC x VL 
VT = 56,57 x 569,53 
VT = R$ 32.217,48 

A presente avaliação importou em R$ 32.217,48 (trinta e 
dois mil e duzentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos) . 

Eng. Gui~zenone Daré 
Departamento de Controle Urbano 



AVENIDA RAJA JABUR 
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RUA ALCIDES SENNO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 
S ECRETARIA DE PLANEJAME NT O , OBRAS E S E RVIÇ OS 

iSUNTO fOLHA 

ÁREA A SER CEDIDA À EMPRESA ALFHA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E OBRA CIVIL EIRELI EPP. 

ÚNICA 
AVENIDA RAJA JABUR - SOOG - O 23G (EX L) - LOTES 18 A 2 1 - CDA li - ASSIS SP 

AAEA 

1 ARQUIVO G.372 

==================================::;-;=========::::;-;=========~ 

11 DESENHO SANDRA 11 ESCAlAS 1 : 1 000 1 DATA2 2/09/20 1 7 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 2.400,00 m2 

GENHEIRO 

EDUARDO DAVID FIGUEIREDO - CREA: 50G3901570 
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LEI N° 6.410, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2.017 
Proj. Lei n° 117/17- Autoria: Prefeito Municipal José Aparecido Fernandes 

Autoriza o Executivo a conceder o uso de uma 
área situada no Centro de Desenvolvimento de 
Assis - COA 11 para a empresa CRISTIANO DA 
SILVA BORGUEZÃO ME e dá outras 
providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS: 
Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei : 

Art. 1°- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso, com encargo, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, à empresa CRISTIANO DA SILVA 
BORGUEZÃO - ME, de uma área de propriedade do Município, localizada no 
Centro de Desenvolvimento de Assis- COA 11, na Rua Benedito José Kume, 
cadastrada como Setor 06, Quadra 228 (ex-C), Lotes do n° 10 a 13, com um 
total de 2.370,00 m2 (dois mil trezentos e setenta metros quadrados), assim 
descrita: 

ÁREA: 2.370,00 m2 

LOCAL: Rua Benedito José Kume - S 06 - Q 228 (Ex-C), lotes 1 O a 13 -
COA li- Assis 
PROPRIETÁRIO: Município de Assis 

DESCRIÇÃO: 
"Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Rua Benedito José 
Kume, junto à divisa do lote 9, deste ponto segue em linha reta pelo 
alinhamento predial da Rua Benedito José Kume, numa distância de 30,00 
metros, até encontrar o ponto "B"; deste ponto, deflete-se a direita e segue 
reta em divisão com lote 13, com distância de 59,25 metros, até encontrar o 
ponto "C"; deste ponto segue em linha reta em divisa com lotes de 43 ao 45, 
numa distância de 30,00 metros, até encontrar o ponto "D"; deste ponto 
deflete-se à direita e segue em linha reta confrontando com o lote 9, numa 
distância de 59,25 metros, até encontrar o ponto "A"; origem desta descrição, 
abrangendo uma área de 2.370,00 m2

." 

Parágrafo Único -A área acima descrita consta destacada no Desenho n° 6 .374, no 
Memorial Descritivo e no Laudo de Avaliação, elaborados pelo Departamento 
de Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis, que passam a 
integrar a presente Lei. 

A presente concessão de uso, com encargo, tem como finalidade a instalação 
da empresa CRISTIANO DA SILVA BORGUEZÃO - ME, no COA 11 , que 
atuará na fabricação de móveis planejados com predominância em madeira, 
móveis residenciais e comerciais, com alto padrão de acabamento em 
laminados e pinturas. 

A presente concessão de uso será transformada em doação após o prazo 
estipulado no Artigo 1 o desta Lei, com a outorga de Escritura definitiva, desde 
que cumpridas todas as exigências constante na Lei Municipal n° 3.653/1 998, 
alterada pela Lei n° 5.451 /2010. 
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Lei n° 6.410, 19 de Dezembro de 2.01 7. 

Art. 4° - O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso da área. 

Art. 5° - O prazo para início operacional das atividades da empresa, será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão do uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) 
meses. 

Art. 6° - O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento 
da presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel ao patrimônio 
municipal , com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer 
indenização, independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou 
extrajudicial . 

Parágrafo Único - A reversão dar-se-á, ainda, nas mesmas condições previstas no 
"caput", se a Empresa: 

I. Deixar caducar os prazos previstos nos Artigos 4° e 5°; 
11. Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original , mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 
111. Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV.Subdividir a área, dando á mesma outra destinação diferente daquela 
prevista no projeto original , utilizá-la para fins residenciais, ficando, ainda, 
proibido o desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela 
Prefeitura Municipal de Assis; 
V. Deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

Art. 7° - Fica a Empresa obrigada ao cumprimento dos dispositivos da Lei Municipal no 
3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações e das demais normas 
pertinentes e aplicáveis á espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

Art. ao - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. go - Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Assis, em 19 de Dezembro 

Secretário 
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"MINUTA" 
TERMO DE CONCESSÃO DE USO N° ___ /2017 

Que entre si celebram o Município de Assis 
e a Empresa CRISTIANO DA SILVA 
BORGUEZÃO - ME. 

Pelo presente Termo de Concessão de Uso, na melhor forma de direito, nos 
termos da Lei Municipal n° 3.653, de 08 de janeiro de 1998, com alterações introduzidas pela 
Lei n° 5.451 , de 28 de Setembro de 201 O, de um lado o MUNICÍPIO DE ASSIS, com Paço 
Municipal na Avenida Rui Barbosa, n° 926, Centro, nesta cidade de Assis, Estado de São 
Paulo, inscrito no CNPJ/MF n° 46.179.941 /0001-35, representado neste ato por seu Prefeito 
Municipal, JOSÉ APARECIDO FERNANDES, brasileiro, casado, produtor agropecuário, 
portador do R.G. no 10.908.015-4/SSP-SP e do CPF/MF 004.959.018-90 no, doravante 
denominado simplesmente de CONCEDENTE, e por outro lado a Empresa CRISTIANO DA 
SILVA BORGUEZÃO - ME, inscrita no CNPJ n° 21 .178.832/0001-72, com sede na Rua 
Rodrigues, n° 475, nesta cidade de Assis, neste ato representada pelo seu sócio proprietário, 
Sr. CRISTIANO DA SILVA BORGUEZÃO, portador do R.G. n° 40.746.061-5 SSP/SP e do 
CPF n° 361 .907.638-39, residente e domiciliado em Assis (SP), na Rua Euclides da Cunha, 
2025, Vila Soubhie, em Assis, daqui por diante chamada tão somente de CONCEDIDA, 
autorizados pela Lei n° de_ de de 2017, têm entre si justo e 
pactuado o que segue: 

CLÁUSULA I 

Trata-se a presente concessão de uso, com encargo, de uma área de propriedade 
do Município, abaixo descrita, à CONCEDIDA, que tem como finalidade a fabricação de 
móveis planejados com predominância em madeira, móveis residenciais e comerciais, com 
alto padrão de acabamento em laminados e pinturas: 

ÁREA: 2.370,00 m2 
. 

LOCAL: Rua Benedito José Kume - S 06 - Q 228 (Ex-C), lotes 1 O a 13-CDAII 
Assis - -

PROPRIETÁRIO: Município de Assis 

DESCRIÇÃO: 

"Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Rua Benedito José 
Kume, junto à divisa do lote 9, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento 
predial da Rua Benedito José Kume, numa distância de 30,00 metros, até 
encontrar o ponto "B"; deste ponto, deflete-se a direita e segue reta em divisão 
com lote 13, com distância de 59,25 metros, até encontrar o ponto "C"; deste 
ponto segue em linha reta em divisa com lotes de 43 ao 45, numa distância de 
30,00 metros, até encontrar o ponto "O"; deste ponto deflete-se à direita e segue 
em linha reta confrontando com o lote 9, numa distância de 59,25 metros, até 
encontrar o ponto "A"; origem desta descrição, abrangendo uma área de 2.370,00 
m2

, destacada no Desenho n° 6.374, no Memorial Descritivo e no Laudo de 
Avaliação, elaborados pelo Departamento de Planejamento e Projetos da 
Prefeitura Municipal de Assis ." 
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CLÁUSULA 11 

O prazo de duração da presente concessão de uso será por um período de 5 
(cinco) anos, contados a partir da data de assinatura deste instrumento. Findo esse prazo, 
desde que cumpridas todas as exigências contidas na Lei n° 3.653/1998 e suas alterações 
posteriores, a área será doada à CONCEDIDA, com a outorga da Escritura definitiva. 

CLÁUSULA 111 

O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso. 

CLÁUSULA IV 

O prazo para início operacional das atividades da empresa será d~ 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão de uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) meses. 

CLÁUSULA V 

O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento da 
presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel cedido ao patrimônio municipal, 
com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer indenização, 
independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou extra-judicial. 

CLÁUSULA VI 

A reversão dar-se-á, se a CONCEDIDA: 

1- Deixar caducar os prazos previstos nas cláusulas constantes deste Termo e na 
Lei n° 3.653/98 e alterações posteriores; 

11- Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original , mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 

111- Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV- Subdividir a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela prevista 

no projeto orig inal, utilizá-la para fins residenciais, ficando, ainda, proibido o 
desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela Prefeitura Municipal 
de Assis; 

V- deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

CLÁUSULA VIl 

A CONCEDIDA estará isenta de impostos, taxas e emolumentos mun1c1pais 
incidentes sobre a aprovação do Projeto e de tributos municipais pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
contados da data da assinatura do termo de concessão de uso. 
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CLÁUSULA VIII 

A CONCEDIDA será obrigada a recolher todos os tributos municipais, estaduais e 
federais no Município de Assis. 

CLÁUSULA IX 

Fica a CONCEDIDA obrigada ao cumprimento dos dispositivos das Leis 
Municipais no 3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações posteriores, das demais 
legislações pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

CLÁUSULA X 

Em caso de concordata, hasta pública, falência, extinção ou liquidação da 
CONCEDIDA ou DONATÁRIA, terá o CONCEDENTE direito de preferência em relação ao 
imóvel cedido, nos termos do inciso VI , do artigo 21 , da Lei n° 3.653/98. 

CLÁUSULA XI 

A CONCEDIDA não poderá, sem anuência do CONCEDENTE e aprovação do 
Poder Legislativo, alterar os objetivos do Projeto, ceder ou alienar o imóvel ora cedido. 

CLÁUSULA XII 

Todos os tributos, custas e outros emolumentos devidos em razão da lavratura do 
termo de concessão de uso, da escritura de doação e do termo de garantia, se existentes, 
bem como seus registros nos órgãos competentes, serão de exclusiva responsabilidade da 
CONCEDIDA. 

CLÁUSULA XIII 

O presente Termo de Concessão de Uso deverá ser registrado junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura 
do termo, sob pena de nulidade do mesmo. 

CLÁUSULA XIV 

Os casos omissos ou excepcionais não previstos na presente Lei serão decididos 
pelo CONCEDENTE. 

CLÁUSULA XV 

Fica eleito o Foro da Comarca de Assis/SP, para dirimir dúvida que surgir entre as 
partes, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E, por estarem justos e avençados, assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo subscrevem. 

Prefeitura Municipal de Assis , em __ de ______ de 2017. 

MUNICÍPIO DE ASSIS 
Concedente 

CRISTIANO DA SILVA BORGUEZÃO - ME 
Concedida 

Testemunhas: 

CRISTIANO DA SILVA BORGUEZÃO 
Sócio Proprietário 

1a) ____________ _ ________ ___ 

assinatura 

Nome: ________________________________ __ 

CPF: -----------------------------------

2a) __________________________________ ___ 

assinatura 

Nome: ________________________________ __ 

CPF: ______________________________ _ 



Prefeitura Municipal de Assis 
Secre tar ia Municipal de Planejamentor Obras e Serviços 

Departamento de Planejamen1o e Pro jetos 

MEMORIAL DESCRITIVO 

ASSUNTO: Área a ser cedida 

FINALIDADE: Instalação da Cristiano da Silva Borguezão- ME. 

ÁREA: 2.370,00 m2 

LOCAL: Rua Benedito José Kume - S 006 - 0228 (EX C) - Lotes 1 O a 13 COA li -

Assis/SP 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 

Começa no ponto "A", situado no alinhamento pred ial da Rua Benedito 

José Kume, junto à divisa do lote 9, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento 

predial da Rua Benedito José Kume, numa distância de 30,00 metros, até encontrar o 

ponto "B"; deste ponto deflete-se a direita e segue reta em divisa com lote 13, com 

distância de 59,25 metros, até encontrar o ponto "C"; este ponto segue em linha reta 

em divisa com lotes de 43 ao 45, numa distância de 30,00 metros, até encontrar o 

ponto "O"; deste ponto deflete-se à direita e segue em linha reta confrontando com o 

lote 9, numa distância de 59,25 metros, até encontrar o ponto "A"; origem desta 

descrição, abrangendo uma área de 2.370 m2
. Tudo de acordo com o desenho n° 

6.374, elaborado pelo Departamento de Planejamento e Projetos da Prefeitura 

Municipal de Assis. 

Assis, 25 de setembro de 2.01 7. 
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RUA PEDRO DE SOUZA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS 

ASSUKTO FOLHA 

ÁREA A SER CEDIDA À EMPRESA CRISTIANO DA SILVA BORGUEZÃO - ME. 

LOCAL ÚNICA 
RUA BENEDITO JOSÉ KUME- SQQç; - O ??A ff)( n - I nTFS I n A I~ - rnA 11 



1. Objeto: 

2. Finalidade: 

3. Croqui: 

4. Data Base: 

5. Local: 

6. Proprietário: 

7. Dimensões: 

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços 

AVALIAÇÃO 

Área a ser cedida 

Instalação da empresa Cristiano da Silva Borguezão - ME 

6.37 4 -folha única 

Setembro I 2017 

Rua Benedito José Kume- S. 06- Q . 228- L. 01 O a 013 
COA li- Assis/SP 

Prefeitura Municipal de Assis 

Área (At) = 
Testada (T) = 

2.370,00 m2
; 

40,00 m; 

8. Valor do Terreno: 
Pela planta genérica de valores do município, elaborada a 

partir de pesquisa imobiliária, obtém-se que o valor médio do metro linear de testada 
corrigida é de R$ 569,53 (quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três 
centavos), o qual será adotado nesta avaliação. 

8.1. Testada Corrigida (TC) 
TC = ( ( At x T ) I 30 ) Y2 
TC = (( 2.370,00 x 40,00 ) I 30) % 
TC = 56 ,21 m 

8.2. Valor Total do Terreno (VT) 
VT = TC x VL 
VT = 56,21 x 569,53 
VT = R$ 32.015,48 

A presente avaliação importou em R$ 32.015,48 (trinta e 
dois mil e quinze reais e quarenta e oito centavos). 

Eng. Gui~enone Daré 
Departamento de Controle Urbano 
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LEI N° 6.4'; 1, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2.017 
Proj. Lei n° 118/17- AL:toria: Prefeito Municipal José Aparecido Fernandes 

Autoriza o Executivo a conceder o uso de uma 
área situada no Centro de Desenvolvimento de 
Assis - COA 11 para a empresa A. BACHEGA 
NETO - EPP e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS: 
Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. 1°- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso, com encargo, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, à empresa A. BACHEGA NETO- EPP, de uma 
área de propriedade do Município, localizada no Centro de Desenvolvimento de 
Assis- COA 11 , na Rua Pedro de Souza, cadastrada como Setor 06, Quadra 228 
(ex-C), Lotes 36 ao· 38, com um total de 1.777,50 m2

, assim descrita: 

ÁREA: 1.777,50 m2 

LOCAL: Rua Pedro de Souza, S 06- Q 228 (Ex-C), lotes 36 a 38- COA 11 -
Assis 
PROPRIETÁRIO: Município de Assis 

DESCRIÇÃO: 

"Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Rua Pedro de Souza, 
junto à divisa do lote 35, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento 
predial da Rua Pedro de Souza, numa distância de 30,00 metros, até encontrar o 
ponto "B"; deste ponto detlete-se a direita e segue em reta em divisa com lote 39, 
com distância de 59,25 metros, até encontrar o ponto "C"; deste ponto segue em 
linha reta em divisa com lotes de 17 ao 19, numa distância de 30,00 metros, até 
encontrar o ponto "O"; deste ponto deflete-se à direita e segue linha reta 
confrontando com o lote 35, numa distância de 59,25 metros, até encontrar o 
ponto '"'A", origem desta descrição, abrangendo uma área de 1.777.50 m2

." 

Parágrafo Único - A área acima descrita consta destacada no Desenho n° 6.377, no 
Memorial Descritivo e no Laudo de Avaliação, elaborados pelo Departamento de 
Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis, que passam a integrar 
a presente Lei. 

Art. 2°- A presente concessão de uso, com encargo, tem como finalidade a instalação da 
empresa A. BACHEGA NETO- EPP, no COA 11 , para desenvolver atividades de 
instalação e manutenção elétrica, serviços de pintura de edifícios em geral, obras 
de alvenaria, comércio varejista de materiais de construção, instalações de 
máquinas e equipamentos industriais, atividades de paisagismo e poda de 
árvores, manutenção e reparo em geradores, transformadores e motores 
elétricos. 

/ 
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Art. 3° - A presente concessão de uso será transformada em doação após o prazo 
estipulado no Artigo 1 o desta Lei , com a outorga de Escritura definitiva, desde 
que cumpridas todas as exigências constante na Lei Municipal n° 3.653/1998, 
alterada pela Lei n° 5.451 /201 O. 

Art. 4° - O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso da área. 

Art. 5° - O prazo para início operacional das atividades da empresa, ser.á de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão do uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) 
meses. 

Art. 6° - O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento da 
presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel ao patrimônio 
municipal, com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer 
indenização, independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou 
extrajudicial. 

Parágrafo Único - A reversão dar-se-á, ainda, nas mesmas condições previstas no 
"caput" , se a Empresa: 

I. Deixar caducar os prazos previstos nos Artigos 4° e 5°; 
11. Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original , mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 
111. Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV.Subdividir a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela prevista 
no projeto original , utilizá-la para fins residenciais , ficando, ainda, proibido o 
desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela Prefeitura Municipal 
de Assis ; 
V. Deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

Art. 7° - Fica a Empresa obrigada ao cumprimento dos dispositivos da LGi Municipal no 
3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações e das demais normas 
pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

Art. ao - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Assis, em 19 de D 

e Administração 
Publicada no Departamento de Administr ção. em 19 de Dezemhrn rlP ? rl17 
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"MINUTA" 
TERMO DE CONCESSÃO DE USO N° __ /2017 

Que entre si celebram o Município de Assis 
e a Empresa A. BACHEGA NETO- EPP. 

Pelo presente Termo de Concessão de Uso, na melhor forma de direito, nos 
termos da Lei Municipal n° 3.653, de 08 de janeiro de 1998, com alterações introduzidas pela 
Lei n° 5.451 , de 28 de Setembro de 201 O, de um lado o MUNICÍPIO DE ASSIS, com Paço 
Municipal na Avenida Rui Barbosa, n° 926, Centro, nesta cidade de Assis, Estado de São 
Paulo, inscrito no CNPJ/MF n° 46.179.941 /0001-35, representado neste ato por seu Prefeito 
Municipal, JOSÉ APARECIDO FERNANDES, brasileiro, casado, produtor agrope':uário, 
portador do R.G. no 1 0.908.015-4/SSP-SP e do CPF/MF 004.959.018-90, doravante 
denominado simplesmente de CONCEDENTE, e por outro lado a Empresa A. BACHEGA 
NETO- EPP, inscrita no CNPJ n° 17.441 .879/0001 -00, com sede na Rua São Pedro, n° 466, 
nesta cidade de Assis , neste ato representada pelo seu Diretor, Sr. ARMANDO BACHEGA 
NETO, portador do R.G. n° 40.294.742-3 SSP/SP e do CPF n° 329.725.068-20, residente e 
domiciliado na Rua Aparecido Lourenço, n° 750, em Assis, daqui por diante chamada tão 
somente de CONCEDIDA, autorizados pela Lei n° , de_ de de 2017, 
têm entre si justo e pactuado o que segue: 

CLÁUSULA I 

Trata-se a presente concessão de uso, com encargo, de uma área de propriedade 
do Município, abaixo descrita, à CONCEDIDA, que tem como finalidade desenvolvimento de 
atividades de instalação e manutenção elétrica, serviços de pintura de edifícios em geral, 
obras de alvenaria, comércio varejista de materiais de construção, instalações de máquinas e 
equipamentos industriais, atividades de paisagismo e poda de árvores, manutenção e reparo 
em geradores, transformadores e motores elétricos: 

ÁREA: 1.777,50 m2 

LOCAL: Rua Pedro de Souza, S 06 - Q 228 (Ex-C) , lotes 36 a 38 - COA 11 -

Assis 
PROPRIETÁRIO: Município de Assis 

DESCRIÇÃO: 

"Começa no ponto "A", situadc r: o alinhamento predial da Rua Pedro de Souza, 
junto à divisa do lote 35, deste pente segue em linha reta pelo alinhamento predial 
da Rua Pedro de Souza, numa distância de 30,00 metros, até encontrar o ponto 
"B"; deste ponto deflete-se a direita e segue em reta em divisa com lote 39, com 
distância de 59,25 metros, até encontrar o ponto "C"; deste ponto segue em linha 
reta em divisa com lotes de 17 ao 19, numa distância de 30,00 metros, até 
encontrar o ponto "D"; deste ponto deflete-se à direita e segue linha reta 
confrontando com o lote 35, numa distância de 59,25 metros, até encontrar o 
ponto ""A", origem desta descrição, abrangendo uma área de 1.777.50 m2 , 

destacada no Desenho n° 6.377, no Memorial Descritivo e no Laudo de Avaliação, 
elaborados pelo Departamento de Planejamento e Projetos da Prefeitura 
Municipal de Assis . 
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CLÁUSULA 11 

O prazo de duração da presente concessão de uso será por um período de 5 
(cinco) anos, contados a partir da data de assinatura deste instrumento. Findo esse prazo, 
desde que cumpridas todas as exigências contidas na Lei n° 3.653/1998 e suas alte~ações 
posteriores, a área será doada à CONCEDIDA, com a outorga da Escritura definitiva. 

CLÁUSULA 111 

O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso. 

CLÁUSULA IV 

O prazo para início operacional das atividades da empresa será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão de uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) meses. 

'CL.:ÁUSULA V 
\?"; . . 

O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento da 
presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel cedido ao patrimônio municipal, 
com todas as benfeitorias nele .,., e?(i~tentes, sem direito a qualquer indenização, 
independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou extra-judicial. 

CLÁUSULA VI 

A reversão dar-se-á, se a CONCEDIDA: 

1- Deixar caducar os prazos previstos nas cláusulas constantes deste Termo e na 
Lei n° 3.653/98 e suas alterações posteriores; 

11- Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original , mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 

111- Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV- Subdividir a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela prevista 

no projeto original, utilizá-la para fins residenciais, ficando, ainda, proibido o 
desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela Prefeitura Municipal 
de Assis; 

V- deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente . 

. CLÁUSULA VIl 

A CONCEDIDA estará isenta de impostos, taxas e emolumentos mun1c1pais 
incidentes sobre a aprovação do Projeto e de tributos municipais pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
contados da data da assinatura do termo de concessão de uso. 
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CLÁUSULA VIII 

A CONCEDIDA será obrigada a recolher todos os tributos municipais, estaduais e 
federais no Município de Assis. 

CLÁUSULA IX 

Fica a CONCEDIDA obrigada ao cumprimento dos dispositivos dás Leis 
Municipais no 3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações posteriores, das demais 
legislações pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

CLÁUSULA X 

Em caso de concordata, hasta pública, falência, extinção ou liquidação da 
CONCEDIDA ou DONATÁRIA, terá o CONCEDENTE direito de preferência em relação ao 
imóvel cedido, nos termos do inciso Vi , do artigo 21 , da Lei n° 3.653/98. 

CLÁUSULA XI 

A CONCEDIDA não poderá, sem anuência do CONCEDENTE e aprovação do 
Poder Legislativo, alterar os objetivos do Projeto, ceder ou alienar o imóvel ora cedido. 

CLÁUSULA XII 

Todos os tributos, custas e outros emolumentos devidos em razão da lavratura do 
termo de concessão de uso, da escritura de doação e do termo de garantia, se existentes, 
bem como seus registros nos órgãos competentes, serão de exclusiva responsabilidade da 
CONCEDIDA. 

CLÁUSULA XIII 

O presente Termo de Concessão de Uso deverá ser registrado junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura 
do termo, sob pena de nulidade do mesmo. 

CLÁUSULA XIV 

Os casos omissos ou excepcionais não previstos na presente Lei serão decididos 
pelo CONCEDENTE. 

CLÁUSULA XV 

Fica eleito o Foro da Comarca de Assis/SP, para dirimir dúvida que surgir entre as 
partes, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E, por estarem justos e avençados, assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo subscrevem. 

Prefeitura Municipal de Assis, em __ de------_;:; 

MUNICÍPIO DE ASSIS 
Concedente 

A. BACHEGA NETO- EPP 
Concedida 

Testemunhas: 

ARMANDO BACHEGA NETO 
Diretor proprietário 

1a) __________________ _ 

assinatura 

Nome: _____________________ __ 

CPF: ---------------------------------

2a) __________________________________ ___ 

assinatura 

Nome: ____________________________ _ 

CPF: ----------------------------------



Prefeitura Mun~ct pa 1l d~ e Assis 
Secretar ia Municipal de PlanejamentoJ Obra.s e Serviços 

Departamento de Ptaneiomento e Pro,jetos 

MEMORIAL DESCRITIVO 

ASSUNTO: Área a ser cedida 

FINALIDADE: Instalação da Empresa A. Bachega Neto- EPP. 

ÁREA: 1.777,50 m2 

LOCAL: Rua Pedro de Souza - S 006 - 0228 (EX C) - Lotes 36 a 38 COA 11 -

Assis/SP 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 

Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Rua Pedro e 

Souza, junto à divisa do lote 35 , deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento 

predial da Rua Pedro de Souza, numa distância de 30 ,00 metros, até encontrar o 

ponto "B"; deste ponto deflete-se a direita e segue reta em divisa com lote 39, com 

distância de 59,25 metros, até encontrar o ponto "C"; este ponto segue em linha reta 

em divisa com lotes de 17 ao 19, numa distância de 30,00 metros, até encontrar o 

ponto "D"; deste ponto deflete-se à direita e segue em linha reta confrontando com o 

lote 35, numa distância de 59,25 metros, até encontrar o ponto "A"; origem desta 

descrição, abrangendo uma área de 1.777,50 m2
. Tudo de acordo com o desenho n° 

6.377, elaborado pelo Departamento de Planejamento e Projetos da Prefeitura 

Municipal de Assis. 

Assis, 25 de setembro de 2.017. 
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PREF EIT URA MUNICIPAL D E ASSIS 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS 

ASSUNTO FOLHA 

ÁREA A SER CEDIDA À EMPRESA A. BACHEGA NETO- EPP. 

LOCAL ÚNICA 
RUA PEDRO DE SOUZA- SOG - Q 228 (EX C) - L 3G A 38 - CDA 11- ASSIS SP 

PROPRIETAAIO 

PREFEITURA Ml JN ir:IPAI nF ASS IS 



1. Objeto: 

2. Finalidade: 

3. Croqui : 

4. Data Base: 

5. Local: 

6. Proprietário: 

7. Dimensões: 

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços 

AVALIAÇÃO 

Área a ser cedida 

Instalação da empresa A. Bachega Neto- EPP 

6.377- folha única 

Setembro I 2017 

Rua Pedro de Souza- S. 06- Q. 228- L. 036 a 038 
COA li- AssisiSP 

Prefeitura Municipal de Assis 

Área (At) = 
Testada (T) = 

1.777,50 m2
; 

30,00 m; 

8. Valor do Terreno: 
Pela planta genérica de valores do município, elaborada a 

partir de pesquisa imobiliária, obtém-se que o valor médio do metro linear de testada 
corrigida é de R$ 569,53 (quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três 
centavos) , o qual será adotado nesta avaliação. 

8.1. Testada Corrigida (TC) 
TC = (( At x T ) I 30) Yí 
TC = (( 1.777,50 x 30,00) I 30) Yí 
TC = 42,16 m 

8.2. Valor Total do Terreno (VT) 
VT = TC x VL 
VT = 42,16 x 569,53 
VT =R$ 24.011 ,61 

A presente avaliação importou em R$ 24.011 ,61 (vinte e 
quatro mil e onze reais e sessenta e um centavos). 

~ 
Eng. Guilherme Zorzenone Daré 

Departamento de Controle Urh;:mn 
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LEI N° 6.413, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2.017 
Proj. Lei n° 120/17- Autoria: Prefeito Municipal José Aparecido Fernandes 

Autoriza o Executivo a conceder o uso de uma 
área situada no Centro de Desenvolvimento de 
Assis - COA 11 para a empresa MOSSINI 
ESTRUTURAS METÁLICAS L TOA - EPP e dá 
outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS: 
Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a seguinte 
Lei : 

\ 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso, com encargo, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, à empresa MOSSINI ESTRUTURAS 
METÁLICAS LTDA - EPP, de uma área de propriedade do Município, 
localizada no Centro de Desenvolvimento de Assis - COA 11 , na Rua Hugo 
Mossini, cadastrada como Setor 06, Quadra 232 (ex-J), Lotes 39 ao 44, com 
um total de 3.632,25 m2

, assim descrita: 

ÁREA: 3.632,25 m2 

LOCAL: Rua Hugo Mossini - S 06- Q 232 (Ex-J), lotes 39 a 44 - COA 11 -
Assis 
PROPRIETÁRIO: Município de Assis 

DESCRIÇÃO: 

"Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Rua Alcides Senno, 
junto à divisa do lote 38, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento 
predial da Rua Alcides Senno, numa distância de 56,76 metros, até encontrar o 
ponto "8"; deste ponto segue em curva à direita com raio de 9 metros e 
desenvolvimento de 16,23 metros, até encontrar o ponto "C"; deste ponto 
segue em linha reta pelo alinhamento da Rua Hugo Mossini, numa distância de 
50,28 metros, até encontrar o ponto "O"; deste ponto deflete à direita e segue 
linha reta confrontando com os lotes 01 ao 04, numa distância de 53,91 metros, 
até encontrar o ponto "E"; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta , 
confrontando com o lote 38, numa distância de 60 metros, até encontrar o 
ponto "A", origem desta descrição, abrangendo uma área de 3.632,25 m2

." 

Parágrafo Único - A área acima descrita consta destacada no Desenho n° 6.373, no 
Memorial Descritivo e no Laudo de Avaliação, elaborados pelo Departamento 
de Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis, que passam a 
integrar a presente Lei. 

Art. 2° - A presente concessão de uso, com encargo, tem como finalidade a instalação 
da empresa MOSSINI ESTRUTURAS METÁLICAS L TOA - EPP, no COA 11 , 
que atuará na prestação de serviços de fabricação de máquinas e 
equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para 
irrigação. 

Art. 3° - A presente concessão de uso será transformada em doação após o prazo 
estipulado no Artigo 1 o desta Lei, com a outorga de Escritura definitiva, desde 
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Lei n° 6.413, de 19 de Dezembro de 2.017 ... ...................................... .. .......... .... ..... ............. ..... ........................ . 

que cumpridas todas as exigências constante na Lei Municipal n° 3.653/1998, 
alterada pela Lei n° 5.451 /201 O. 

Art. 4° - O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso da área. 

Art. 5° - O prazo para início operacional das atividades da empresa, será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão do uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) 
meses. 

Art. 6° - O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento da 
presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel ao p::~trimônio 
municipal, com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer 
indenização, independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou 
extrajudicial. 

Parágrafo Único - A reversão dar-se-á, ainda, nas mesmas condições previstas no 
"caput", se a Empresa: 

I. Deixar caducar os prazos previstos nos Artigos 4° e 5°; 
11. Vender o imóvel ou desviar a final idade do projeto original , mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 
111. Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV.Subdividir a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela 
prevista no projeto original , utilizá-la para fins residenciais, ficando, ainda, 
proibido o desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela Prefeitura 
Municipal de Assis ; 
V. Deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

Art. 7° - Fica a Empresa obrigada ao cumprimento dos dispositivos da Lei Municipal no 
3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações e das demais normas 
pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário, em especial 
setembro de 2011 . 

Prefeitura Municipal de Assis, em 19 de Dezem 
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"MINUTA" 
TERMO DE CONCESSÃO DE USO N° /2017 

-----' 

Que entre si celebram o Município de Assis 
e a Empresa MOSSINI ESTRUTURAS 
METÁLICAS LTDA- EPP. 

Pelo presente Termo de Concessão de Uso, na melhor forma de direito, nos 
termos da Lei Municipal n° 3.653, de 08 de janeiro de 1998, com alterações introduzidas pela 
Lei n° 5.451 , de 28 de Setembro de 201 O, de um lado o MUNICÍPIO DE ASSIS, com Paço 
Municipal na Avenida Rui Barbosa, n° 926, Centro, nesta cidade de Assis, Estado de São 
Paulo, inscrito no CNPJ/MF n° 46.179.941/0001-35, representado neste ato por seu Prefeito 
Municipal, JOSÉ APARECIDO FERNANDES, brasileiro, casado, produtor agropecuário, 
portador do R.G. no 10.908.015-4/SSP-SP e do CPF/MF 004.959.018-90, doravante 
denominado simplesmente de CONCEDENTE, e por outro lado a Empresa MOSSINI 
ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n° 10.713.885/0001 -20, com 
sede na Rua Hugo Mossini, n° 215, nesta cidade de Assis, neste ato representada pelo seu 
sócio proprietário, Sr. BRUNO MOSSINI NOBRE ALVES, portador do R.G. n° 28.585.546-3 
SSP/SP e do CPF n° 299.839.728-08, residente e domiciliado em Assis (SP), na Rua 
Visconde do Rio Branco, 938, Vila Santa Cecília, em Assis, e , sua sócia proprietária 
GRAZIELA RIBEIRO ENTRINGER, portadora do RG n° 40.994.151-7 SSP/SP e do 
CPF n° 309.382.628-40, daqui por diante chamada tão somente de CONCEDIDA, autorizados 
pela Lei n° , de_ de de 201 7, têm entre si justo e pactuado o que 
segue: 

CLÁUSULA I 

Trata-se a presente concessão de uso, com encargo, de uma área de propriedade 
do Município, abaixo descrita, à CONCEDIDA, que tem como final idade a prestação de 
serviços de fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e 
acessórios, exceto para irrigação: 

ÁREA: 3.632,25 m2 

LOCAL: Rua Hugo Mossini - S 06- Q 232 (Ex-J), lotes 39 a 44- COA 11 -Assis 
PROPRIETÁRIO: Município de Assis 

DESCRIÇÃO: 

"Começa no ponto "A", situado no alinhamento predia l da Rua Alcides Senno, 
junto à divisa do lote 38, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial 
da Rua Alcides Senno, numa distância de 56,76 metros, até encontrar o ponto "B"; 
deste ponto segue em curva à direita com raio de 9 metros e desenvolvimento de 
16,23 metros, até encontrar o ponto "C"; deste ponto segue em linha reta pelo 
alinhamento da Rua Hugo Mossini, numa distância de 50,28 metros, até encontrar 
o ponto "D"; deste ponto deflete à direita e segue linha reta confrontando com os 
lotes 01 ao 04, numa distância de 53,91 metros, até encontrar o ponto "E"; deste 
ponto deflete à direita e segue em linha reta , confrontando com o lote 38, numa 
distância de 60 metros, até encontrar o ponto "A", origem desta descrição, 
abrangendo uma área de 3.632,25 m2

• destacada no Desenho n° 6.373, no 
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Memorial Descritivo e no Laudo de Avaliação, elaborados pelo Departamento de 
Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis." 

CLÁUSULA 11 

O prazo de duração da presente concessão de uso será por um período de 5 
(cinco) anos, contados a partir da data de assinatura deste instrumento. Findo esse prazo, 
desde que cumpridas todas as exigências contidas na Lei n° 3.653/1998 e suas alterações 
posteriores, a área será doada à CONCEDIDA, com a outorga da Escritura definitiva. 

CLÁUSULA 111 

O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso. 

CLÁUSULA IV 

O prazo para início operacional das atividades da empresa será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão de uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) meses. 

CLÁUSULA V 

O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento da 
presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel cedido ao patrimônio municipal, 
com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer indenização, 
independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou extra-judicial. 

CLÁUSULA VI 

A reversão dar-se-á, se a CONCEDIDA: 

1- Deixar caducar os prazos previstos nas cláusulas constantes deste Termo e na 
Lei n° 3.653/98 e suas alterações posteriores; 

11- Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto orig inal, mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 

111 - Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV-Subdividi r a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela prevista 

no projeto original , utilizá-la para fins residenciais, ficando, ainda, proibido o 
desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela Prefeitura Municipal 
de Assis; 

V- deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

CLÁUSULA VIl 

A CONCEDIDA estará isenta de impostos, taxas e emolumentos mun1c1pais 
incidentes sobre a aprovação do Projeto e de tributos municipais pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
contados da data da assinatura do termo de concessão de uso. 
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CLÁUSULA VIII 

A CONCEDIDA será obrigada a recolher todos os tributos municipais, estaduais e 
federais no Município de Assis. 

CLÁUSULA IX 

Fica a CONCEDIDA obrigada ao cumprimento dos dispositivos das Leis 
Municipais no 3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações posteriores, das demais 
legislações pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

CLÁUSULA X 

Em caso de concordata, hasta pública, falência, extinção ou liquidação da 
CONCEDIDA ou DONATÁRIA, terá o CONCEDENTE direito de preferência em relação ao 
imóvel cedido, nos termos do inciso VI , do artigo 21 , da Lei n° 3.653/98. 

CLÁUSULA XI 

A CONCEDIDA não poderá, sem anuência do CONCEDENTE e aprovação do 
Poder Legislativo, alterar os objetivos do Projeto, ceder ou alienar o imóvel ora cedido. 

CLÁUSULA XII 

Todos os tributos, custas e outros emolumentos devidos em razão da lavratura do 
termo de concessão de uso, da escritura de doação e do termo de garantia, se existentes, 
bem como seus registros nos órgãos competentes, serão de exclusiva responsabilidade da 
CONCEDIDA. 

CLÁUSULA XIII 

O presente Termo de Concessão de Uso deverá ser registrado junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura 
do termo, sob pena de nulidade do mesmo. 

CLÁUSULA XIV 

Os casos omissos ou excepcionais não previstos na presente Lei serão decididos 
pelo CONCEDENTE. 

CLÁUSULA XV 

Fica eleito o Foro da Comarca de Assis/SP, para dirimir dúvida que surgir entre as 
partes, com renúncia de qualquer outro, por mais pri 1 ilegiado que seja. 
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E, por estarem justos e avençados, assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo subscrevem. 

Prefeitura Municipal de Assis, em __ de ______ de 2.017. 

MUNICÍPIO DE ASSIS 
Concedente 

MOSSINI ESTRUTU AS METÁLICAS LTDA- EPP 
Concedida 

BRUNO MOSSINI NOBRE ALVES 
Sócio 

GRAZIELA RIBEIRO ENTRINGER 
Sócia 

Testemunhas: 

1a) _ ________________ _ 

assinatura 

Nome: ________________ _ 

CPF: --------------------

2a) ___________________ _ 

assinatura 

Nome: _________________ _ 

CPF: -------------- -------



.Prefeitura Mun1icipal d~ e Assis 
Secretar ia Municipal de Plonejamento1 Obras e Serviço s 

Departamento de Planeimnenfo e Projetos 

MEMORIAL DESCRITIVO 

ASSUNTO: Área a ser cedida 

FINALIDADE: Instalação da Mossini Estruturas Metálicas L TOA- EPP. 

ÁREA: 3.632,25 m2 

LOCAL: Rua Hugo Mossini- S 006- 0232 (Ex-J)- Lotes 39 a 44 

COA 11- Assis/SP 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 

Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Rua Alcides 

Senna, junto à divisa do lote 38, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento 

predial da Rua Alcides Senna, numa distância de 56,76 metros, até encontrar o ponto 

"B"; deste ponto segue em curva à direita com raio de 9 metros e desenvolvimento de 

16,23 metros, até encontrar o ponto "C"; deste ponto segue em linha reta pelo 

alinhamento da Rua Hugo Mossini, numa distância de 50 ,28 metros, até encontrar o 

ponto "O"; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta confrontando com os 

lotes 01 ao 04, numa distância de 53,91 metros, até encontrar o ponto "E"; deste ponto 

deflete à direita e segue em linha reta, confrontando com o lote 38 , numa distância de 

60 metros, até encontrar o ponto "A"; origem desta descrição, abrangendo uma área 

de 3.632,25 m2
. Tudo de acordo com o desenho n° 6.373, elaborado pelo 

Departamento de Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis. 

Assis, 25 de setembro de 2.017. 
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1. Objeto: 

2. Finalidade: 

3. Croqui: 

4. Data Base: 

5. Local: 

6. Proprietário: 

7. Dimensões: 

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços 

AVALIAÇÃO 

Área a ser cedida 

Instalação da empresa Mossini Estruturas Metálicas Ltda
EPP 

6.373- folha única 

Setembro I 2017 

Rua Hugo Mossini - S. 06 - Q. 232 - L. 039 a 044 
COA li - Assis/SP 

Prefeitura Municipal de Assis 

Área (At) = 
Testada (T) = 

3.632,25 m2
; 

59,28 m; 

8. Valor do Terreno: 
Pela planta genérica de valores do município, elaborada a 

partir de pesquisa imobiliária, obtém-se que o valor médio do metro linear de testada 
corrigida é de R$ 854,30 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos), o 
qual será adotado nesta avaliação. 

8.1. Testada Corrigida (TC) 
TC = (( At x T ) I 30 ) Yz 
TC = (( 3.632,25 x 59,28 ) I 30 ) Yz 
TC = 84,71 m 

8.2. Valor Total do Terreno (VT) 
VT = TC x VL 
VT = 84,71 X 854,30 
VT = R$ 72.375,52 

A presente avaliação importou em R$ 72.375,52 (setenta 
e dois mil trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). 

Eng. Guil~none Daré 
Departamento dP. r.nntrnlo I lrh ....... ~ 



DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

Paço Municipal "Prof3 Judith de Oliveira Garcez" 
Secretaria Municipal de Governo e Administração 

LEI Nº 6.414, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2.017 
Proj . Lei nº 121/17 - Autoria : Prefeito Municipal José Aparecido Fernandes 

Autoriza o Executivo a conceder o uso de uma 
área situada no Centro de Desenvolvimento de 
Assis - COA li para a empresa BAP SP PNEUS 
L TOA e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS: 
Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei : 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso, com encargo, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, à empresa BAP SP PNEUS LTDA, de uma área 
de propriedade do Município, localizada no Centro de Desenvolvimento de 
Assis - COA li , na Rua Raja Jabur, cadastrada como Setor 06, Quadra 230 
(ex-F) , Lotes 38 ao 42, com um total de 2.962,50 m2

, assim descrita: 

ÁREA: 2.962,50 m2 

LOCAL: Rua Raja Jabur - S 06 - Q 230 (Ex-F) , lotes 38 a 42 - COA li - Assis 
PROPRIETÁRIO: Município de Assis 

DESCRIÇÃO: 

"Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Avenida Raja Jabur 
junto à divisa do lote 37 , deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento 
predial da Avenida Raja Jabur, numa distância de 50,00 metros, até encontrar 
o ponto "B"; deste ponto deflete-se a direita e segue reta em divisa com lote 
43, com distância de 59,25 metros, até encontrar o ponto "C"; deste ponto 
segue em linha reta em divisa com lotes de 14 ao 18, numa distância de 
50,00 metros, até encontrar o ponto "D"; deste ponto deflete-se à direita e 
segue em linha reta confrontando com o lote 37, numa distância de 59,25 
metros , até encontrar o ponto "A"; origem desta descrição, abrangendo uma 
área de 2.962,50 m2

. " 

Parágrafo Único - A área acima descrita consta destacada no Desenho nº 6.378, no 
Memorial Descritivo e no Laudo de Avaliação, elaborados pelo Departamento 
de Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis , que passam a 
integrar a presente Lei. 

Art. 2º - A presente concessão de uso, com encargo, tem como finalidade a instalação 
da empresa BAP SP PNEUS LTDA, no COA 11 , que atuará na prestação de 
serviços de reforma de pneumáticos (recapagem de pneus). 

Art. 3º - A presente concessão de uso será transformada em doação após o prazo 
estipulado no Artigo 1 º desta Lei , com a outorga de Escritura definitiva, desde 
que cumpridas todas as exigências constante na Lei Municipal nº 3.653/1998, 
alterada pela Lei nº 5.451/201 O. 

Art. 4º - O prazo para início das instalações da empresa será de 47 (uatro) eses, ~ 
contados da data da concessão de uso da área. ~ 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro -Assis - SP / 



DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 
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Lei nº 6.414, de 19 de Dezembro de 2.017 .......... ... .... .... ... ........... ........... .... ... .... .... .... .. ........ ........ ........ .. .... .. .. .. .. 

Art. 5º - O prazo para início operacional das atividades da empresa, será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão do uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) 
meses. 

Art. 6º - O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento 
da presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel ao patrimônio 
municipal, com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer 
indenização, independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou 
extrajudicial. 

Parágrafo Único - A reversão dar-se-á, ainda, nas mesmas condições previstas no 
"caput" , se a Empresa: 

1. Deixar caducar os prazos previstos nos Artigos 4º e 5º; 
li. Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original , mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 
Ili. Deixar a Empresa ociosa , pelo período de um ano; 
IV.Subdividir a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela 
prevista no projeto original , utilizá-la para fins residenciais, ficando, ainda, 
proibido o desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela 
Prefeitura Municipal de Assis ; 
V. Deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

Art. 7º - Fica a Empresa obrigada ao cumprimento dos dispositivos da Lei Municipal nº 
3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações e das demais normas 
pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Secretário Municipal de Go rno e Administração 
Public.ada no Departamento de Administração, em 19 de Dezembro de 2.017. 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP 



DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

Paço Municipal "Profª .Judith de Oliveira Garcez" 
Secretaria Municipal de Governo e Administração 

"MINUTA" 
TERMO DE CONCESSÃO DE USO Nº /2017 --

Que entre si celebram o Município de 
Assis e a Empresa BAP SP PNEUS L TOA. 

Pelo presente Termo de Concessão de Uso, na melhor forma de direito, nos 
termos da Lei Municipal nº 3.653, de 08 de janeiro de 1998, com alterações introduzidas 
pela Lei nº 5.451 , de 28 de Setembro de 2010, de um lado o MUNICÍPIO DE ASSIS, com 
Paço Municipal na Avenida Rui Barbosa, nº 926, Centro, nesta cidade de Assis , Estado de 
São Paulo, inscrito no CNPJ/MF nº 46.179.941/0001-35, representado neste ato por seu 
Prefeito Municipal , JOSÉ APARECIDO FERNANDES, brasileiro, casado, produtor 
agropecuário, portador do R.G. nº 10.908.015-4/SSP-SP e do CPF/MF 004.959.018-90, 
doravante denominado simplesmente de CONCEDENTE, e por outro lado a Empresa BAP 
SP PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ nº16.799.233/0001-36, com sede na Rua Abílio Duarte 
de Souza, nº 2.780, nesta cidade de Assis , neste ato representada pelo seu sócio 
administrador, Sr. GUILHERME ROMAGNOLI RODRIGUES, portador do R.G. nº 
7.838.512-0 SSP/PR e do CPF nº040.699.839-61 , residente e domiciliado em Assis (SP) , na 
Rua Cândido Mota, 254, Vila Central , em Assis , daqui por diante chamada tão somente de 
CONCEDIDA, autorizados pela Lei nº , de_ de de 2017, têm entre si 
justo e pactuado o que segue: 

CLÁUSULA! 

Trata-se a presente concessão de uso, com encargo, de uma área de 
propriedade do Município, abaixo descrita , à CONCEDIDA, que tem como finalidade na 
prestação de serviços de reforma de pneumáticos (recapagem de pneus): 

ÁREA: 2.962,50 m2 

LOCAL: Rua Raja Jabur - S 06 - Q 230 (Ex-F), lotes 38 a 42 - COA li - Assis 
PROPRIETÁRIO: Município de Assis 

DESCRIÇÃO: 

"Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Avenida Raja Jabur 
junto à divisa do lote 37 , deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento 
predial da Avenida Raja Jabur, numa distância de 50,00 metros, até encontrar o 
ponto "B"; deste ponto deflete-se a direita e segue reta em divisa com lote 43, 
com distância de 59,25 metros, até encontrar o ponto "C"; deste ponto segue em 
linha reta em divisa com lotes de 14 ao 18, numa distância de 50,00 metros, até 
encontrar o ponto "D"; deste ponto deflete-se à direita e segue em linha reta 
confrontando com o lote 37, numa distância de 59,25 metros, até encont1ar o t1),/ 

ponto "A"; origem desta descrição, abrangendo uma área de 2.962,50 m2
, t7 

destacada no Desenho nº 6.378, no Memorial Descritivo e no Laudo de 
Avaliação, elaborados pelo Departamento de Planejamento e Projetos da 
Prefeitura Municipal de Assis". 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP 
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CLÁUSULA 11 

O prazo de duração da presente concessão de uso será por um período de 5 
(cinco) anos, contados a partir da data de assinatura deste instrumento. Findo esse prazo, 
desde que cumpridas todas as exigências contidas na Lei nº 3.653/1998 e suas alterações 
posteriores, a área será doada à CONCEDIDA, com a outorga da Escritura definitiva. 

CLÁUSULA Ili 

O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso. 

CLÁUSULA IV 

O prazo para início operacional das atividades da empresa será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão de uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) meses. 

CLÁUSULA V 

O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento da 
presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel cedido ao patrimônio 
municipal , com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer indenização, 
independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou extra-judicial. 

CLÁUSULA VI 

A reversão dar-se-á, se a CONCEDIDA: 

1- Deixar caducar os prazos previstos nas cláusulas constantes deste Termo e 
na Lei nº 3.653/98 e suas alter~ções posteriores; 

li- Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original, mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 

111- Deixar a Empresa ociosa , pelo período de um ano; 
IV- Subdividir a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela 

prevista no projeto original , utilizá-la para fins residenciais , ficando, ainda, 
proibido o desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela 
Prefeitura Municipal de Assis; 

V- deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

CLÁUSULA VII 

A CONCEDIDA estará isenta de impostos, taxas e emolumentos municipais 
incidentes sobre a aprovação do Projeto e de tributos municipais pelo prazo de 5 (cinc~ 
anos, contados da data da assinatura do termo de concessão de uso. 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP 
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CLÁUSULA VIII 

A CONCEDIDA será obrigada a recolher todos os tributos municipais, estaduais 
e federais no Município de Assis. 

CLÁUSULA IX 

Fica a CONCEDIDA obrigada ao cumprimento dos dispositivos das Leis 
Municipais nº 3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações posteriores, das demais 
legislações pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

CLÁUSULA X 

Em caso de concordata, hasta pública, falência , extinção ou liquidação da 
CONCEDIDA ou DONATÁRIA, terá o CONCEDENTE direito de preferência em relação ao 
imóvel cedido, nos termos do inciso VI , do artigo 21 , da Lei nº 3.653/98. 

CLÁUSULA XI 

A CONCEDIDA não poderá , sem anuência do CONCEDENTE e aprovação do 
Poder Legislativo, alterar os objetivos do Projeto, ceder ou alienar o imóvel ora cedido. 

CLÁUSULA XII 

Todos os tributos, custas e outros emolumentos devidos em razão da lavratura 
do termo de concessão de uso, da escritura de doação e do termo de garantia , se 
existentes, bem como seus registros nos órgãos competentes, serão de exclusiva 
responsabilidade da CONCEDIDA. 

CLÁUSULA XIII 

O presente Termo de Concessão de Uso deverá ser registrado junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de 
assinatura do termo, sob pena de nulidade do mesmo. 

CLÁUSULA XIV 

Os casos omissos ou excepcionais não previstos na presente Lei 5erão 
decididos pelo CONCEDENTE. 

CLÁUSULA XV 

Fica eleito o Foro da Comarca de Assis/SP, para dirimir dúvida que surgir entrP 
as partes, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP 
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E, por estarem justos e avençados, assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo subscrevem. 

Prefeitura Municipal de Assis , em __ de ______ de 2.017. 

MUNICÍPIO DE ASSIS 
Concedente 

BAP SP PNEUS L TOA 
Concedida 

Testemunhas: 

/ 
1ª) ~ 

./ assinatura 

Nome: ~ ·~ ~,;'T'l'.(]l) 
CPF: J.;i~ C!>G .~~~ -'.1-(Õ 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP 



Preferitura Mun1ic1ipa,1l d1

e Assis 
Secreta ria Mu nic ipal de Planejamento, Obras e Serviços 

D epartamento de Pla nejomenfo e Pro jetos 

MEMORIAL DESCRITIVO 

ASSUNTO: Área a ser cedida 

FINALIDADE: Instalação da Empresa BAP SP Pneus L TOA. 

ÁREA: 2.962 ,50 m2 

LOCAL: Rua Raja Jabur - S 006 - 0230 (EX F) - Lotes 38 a 42 COA 11 - Assis/SP 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 

Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Avenida Raja 

Jabur junto à divisa do lote 37 , deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento 

predial da Avenida Raja Jabur, numa distância de 50,00 metros, até encontrar o ponto 

"8"; deste ponto deflete-se a direita e segue reta em divisa com lote 43, com distância 

de 59,25 metros, até encontrar o ponto "C"; este ponto segue em linha reta em divisa 

com lotes de 14 ao 18, numa distância de 50,00 metros , até encontrar o ponto "D"; 

deste ponto deflete-se à direita e segue em linha reta confrontando com o lote 37, 

numa distância de 59,25 metros, até encontrar o ponto "A"; origem desta descrição, 

abrangendo uma área de 2.962,50 m2
. Tudo de acordo com o desenho nº 6378, 

elaborado pelo Departamento de Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de 

Assis . 

Assis , 25 de setembro de 2.017 . 

Eduardo David igueifedo 
Engenheiro ivil 

Crea/SP 50697050811 



1. Objeto: 

2. Finalidade: 

3. Croqui: 

4. Data Base: 

5. Local: 

6. Proprietário: 

7. Dimensões: 

Secretaria Munidpal de Planejamen to, Obras e Servi ços 

AVALIAÇÃO 

Área a ser cedida 

Instalação da empresa BAP SP Pneus Ltda 

6.378 - folha única 

Setembro/ 2017 

Avenida Raja Jabur - S. 06 - Q. 230 - L. 038 a 042 
COA li - Assis/SP 

Prefeitura Municipal de Assis 

Área (At) = 
Testada (T) = 

2.962,50 m2
; 

50,00 m; 

8. Valor do Terreno: 
Pela planta genérica de valores do município, elaborada a 

partir de pesquisa imobiliária, obtém-se que o valor médio do metro linear de testada 
corrigida é de R$ 569,53 (quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três 
centavos), o qual será adotado nesta avaliação. 

8.1. Testada Corrigida (TC) 
TC = ( ( At x T ) I 30 ) % 
TC = (( 2.962 ,50 x 50,00) I 30) % 
TC = 70,26 m 

8.2. Valor Total do Terreno (VT) 
VT= TC xVL 
VT = 70,26 x 569,53 
VT = R$ 40.019,36 

A presente avaliação importou em R$ 40.019,36 (quarenta 
mil e dezenove reais e trinta e seis centavos). 

Eng. Guilh~none Daré 
Departamento de Controle Urbano 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS 

ASSUITTO FOLHA 

ÁREA A SER CEDIDA À EMPRESA BAP SP PNEUS LTDA. 

LOCAL ÚNICA 
AV. RAJA JABUR - SOG - Q 230 (EX F) - L 38 A 42 - CDA li - ASSIS SP 

PROPRIETÁRIO ÁREA 

1 ARQUIVO G.378 

====================================:::;-;==========;-;:::========~ 

1 DESENHOHELIO li ESCALA 1: 1000 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 

ENGENHEIRO 

EDURDO DAVID FIGUEIREDO - CREA: 50G3901 570 

2.9G2,50M2 

DATA 

22/09/2017 



DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

Paço Mm;c-:::_; ;;;o l "Frofd Judith de Oliveira Garcez" 
nccm<.:: ~ ;" iv1unic i!)a.l d e Governo e Admin ist ração 

LEI N° 6.415, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2.017 
Proj . Lei n° 123/17- Autoria: P_refeito Municipal José Aparecido Fernandes 

Autoriza o Executivo a conceder o uso de 
uma área situada no Centro de 
Desenvolvimento de Assis - COA 11 para a 
empresa BRENO FRANCO DE SOUZA FILHO -
EPP e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS: 
Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei : 

Art. 1°- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso, com 
encargo, pelo prazo de:? '{cinco) anos, à empresa BRENO FRANCO DE 
SOUZA FILHO- EPP,; ~.~· urna área de propriedade do Município, localizada 
no Centro de Desenvol•ii rn~.mto de Assis - COA 11 , na Rua Raja Jabur, 
cadastrada como Setor OG,..Quadra 230 (ex-F), Lotes 53 ao 55, com um total 
de 1.760,12 m2

, assim de::crita: 

ÁREA: 1.760,12 m2 

LOCAL: Rua Raja Jabur, S 06 - Q 236 (Ex-F), lotes 53 a 55 - COA 11 -
Assis 
PROPRIETÁRIO: Munid;)io de Assis 

DESCRIÇÃO: 

"Começa no ponto "A", s:t•.;acio no alinhamento predial da Rua R aja Jabur, 
junto à divisa do lote 52, c ;·:3~\e ~.onto segue em linha reta pelo alinhamento 
predial da Rua Raja .Jabu:, numâ distância de 20,00· metros, até encor1trar o 
ponto "8 "; deste po01 \o _, ;;:JuF; em ct.:rva à direita com raio de 9 metros e 
desenvolvimento de 14, ·:.; metrus , até encontrar o ponto "C"; deste ponto 
segue em linha r€ta p€io i:llinharnento do prolongamento da Avenida do 
Manganês, numa diEt.::. ;~cia de 50,25 metros, até encontrar o ponto "O"; deste 
por.to deflete à direitc;· e ::;~gu~ linha reta confrontando com os lotes 01 ao 
03, numa distância de 29,80 metros, até encontrar o ponto "E"; deste ponto 
deflete à direita e segue e:m !inha reta , confrontando com o lote 52, numa 
distância de 59,25 metros, até encontrar o ponto "A", origem desta 
descrição, abrangendo uma área de 1.760,12 m2

. " 

Parágrafo Único - A área acima descrita consta destacada no Desenho n° 6.375, no 
Memorial Descritivo e· no Laudo de Avaliação, elaborados pelo 
Departamento de Plar:~;arr.N1to e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis, 
que passam a integrar êJ 1-iresente Lei. 

Art. 2°- A presente concess~o de usu, com encargo, tem como finalidade a 
instalação da empre:::a SRENO FRANCO DE SOUZA FILHO - EPP, no 
COA 11, para desen·Julvc-r atividades de comércio e representação de 
insumos agrícolas, prcdução, analise e reembalagem de sementes 
leguminosas e forrageir3.;, prcduçâo de fertilizantes mineral, orgânico, 
organomineral e c!e corredvos. / 
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Art. 3° - A presente concessão de uso será transformada em doação após o prazo 
estipulado no Artigo 1 o desta Lei, com a outorga de Escritura definitiva, 
desde que cumpridas todas as exigências constante na Lei Municipal 
n° 3.653/1 998, alterada pela Lei n° 5.451/2010. 

Art. 4° - O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso da área. 

Art. 5° - O prazo para início operacional das atividades da empresa, será de 12 
(doze) meses, contados da data da concessão do uso, prorrogáveis por 
mais 6 (seis) meses. 

Art. 6° - O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento 
da presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel ao 
patrimônio municipal, com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito 
a qualquer indenização, independentemente de interpelação e/ou notificação 
judicial ou extrajudicial. 

Parágrafo Único - A reversão dar-se-á, ainda, nas mesmas condições previstas no 
"caput" , se a Empresa: 

I. Deixar caducar os prazos previstos nos Artigos 4° e 5°; 
11. Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original, mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 
111. Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV.Subdividir a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela 
prevista no projeto original , utilizá-la para fins residenciais, ficando, :~ inda , 
proibido o desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela 
Prefeitura Municipal de Assis; 
V. Deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

Art. 7° - Fica a Empresa obrigada ao cumprimento dos dispositivos da Lei Municipal 
no 3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações e das demais normas 
pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Secretário Municipal de G Administração 
Publicada no Departamento de Administração, em 19 de Dezembro de 2.017. 
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" MINUTA" 
TERMO DE CONCESSÃO DE USO N° _ __:/2017 

Que entf si celebram o Município de Assis 
e a Em resa BRENO FRANCO DE SOUZA 
FILHO- PP. 

Pelo presente Termo de Concessão de Uso, na melhor forma de direito, nos 
termos da Lei Municipal n° 3.653, de 08 de janeiro de 1998, com alterações introduzidas pela 
Lei n° 5.451, de 28 de Setembro de 201 O, de um lado o MUNICÍPIO DE ASSIS, com Paço 
Municipal na Avenida Rui Barbosa, n° 926, Centro, nesta cidade de Assis, Estado de São 
Paulo, inscrito no CNPJ/MF n° 46.179.941 /0001-35, representado neste ato por seu Prefeito 
Municipal, JOSÉ APARECIDO FERNANDES, brasileiro, casado, produtor agropecuário, 
portador do R.G. no 10.908.015-4/SSP-SP e do CPF/MF 004.959.018-90, doravante 
denominado simplesmente de CONCEDENTE, e por outro lado a Empresa BRENO FRANCO 
DE SOUZA FILHO- EPP, inscrita no CNPJ n° 04.193.646/0001-93, com sede na Rua Raja 
Jabur, n° 400, nesta cidade de Assis, neste ato representada pelo seu sócio proprietário, Sr. 
Breno Franco de Souza Filho, portador do R.G. n° 25.496.634-2 SSP/SP e do CPF n° 
215.089.548-01, residente e domiciliado na Rua Benedicto A. Ferreira n° 61, em Assis, daqui 
por diante chamada tão somente de CONCEDIDA, autorizados pela Lei n° , de_ 
de de 2.017, têm entre si justo e pactuado o que segue: 

CLÁUSULA I 

Trata-se a presente concessão ~e uso, com encargo, de uma área de propriedade 
do Município, abaixo descrita, à CONCEDIDA, que tem como finalidade o comércio e 
representação de insumos agrícolas, produção, análise e reembalagem de sementes 
leguminosas e forrageiras , produção de fertilizante mineral, orgânico, organomineral e de 
corretivos: 

ÁREA: 1.760,12 m2 

LOCAL: Rua Raja Jabur, S 06- Q 2360 (Ex-F, lotes 53 a 55- COA 11 
Assis 
PROPRIETÁRIO: Município de Assis 

DESCRIÇÃO: 

"Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Rua Raja Jabur, 
junto à divisa do lote 52, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua 
Raja Jabur, numa distância de 20,00 metros ; até encontrar o ponto "B"; deste ponto segue em 
curva à direita com raio de 9 metros e desenvolvimento de 14,14 metros, até encontrar o 
ponto "C"; deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento do prolongamento da Avenida 
do Manganês, numa distância de 50,25 metros, até encontrar o ponto "D"; deste ponto deflete 
à direita e segue linha reta confrontando com os lotes 01 ao 03, numa distância de 29,80 
metros, até encontrar o ponto "E"; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta , 
confrontando com o lote 52, numa distância de 59,25 metros, até encontrar o ponto "A", 
origem desta descrição, abrangendo uma área de 1. 760,12 m2

, destacada no Desenho n° 
6.375, no Memorial Descritivo e no Laudo de Avaliação, elaborados pelo Departamento de 
Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis ." 
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CLÁUSULA li 

O prazo de duração da presente concessão de uso será por um período de 5 
(cinco) anos, contados a partir da data de assinatura deste instrumento. Findo esse prazo, 
desde que cumpridas todas as exigências contidas na Lei n° 3.653/1998 e suas alterações 
posteriores, a área será doada à CONCEDIDA, com a outorga da Escritura definitiva. 

CLÁUSULA 111 

O prazo para início das inst:3!ações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso. 

CLÁUSULA IV 

O prazo para início operacional das atividades da empresa será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concepsão·d;' ü:;o, prorrogáveis por mais 6 (seis) meses. 

~ .· )'~-' 1,.. .. ~ ~ ._, ' 
' , ~ .~)j ~: 

· .'·. C!.:AUSULA V 
. . . . ~ ~ .. . 

O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento da 
presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel ceaido ao patrimônio municipal, 
com todas as benfeitorias nele exi~tentes , sem direito a qualquer indenização, 
independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou extra-judicial. 

A reversão dar-se-à, se a CO~~GEDíDA: 

1- Deixar caducar os prazos previstos nas cláusulas constantes deste Termo e na 
Lei n° 3.653/98 e suas .3iter&çõe:; posteriores; 

11- Vender o imóvel ou des·tiar a finalidade do projeto original, mesmo que 
parcialmente, sem anuér.cia da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 

111- Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV- Subdividir a área, dando à me:sma outra destinação diferente daquela prevista 

no projeto original , utilizú-':: para fins residenciais, f icando, ainda, proibido o 
desmembramento de ;; réa~~ s~I·Jo os casos previstos pela Prefeitura Municipal 
de Assis ; · · · 

V- deixar área igual ou supe~ior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hip61e8e em que a reversão se dará parcialmente. 

CL:ÁUSULA VIl 

A CONCEDIDA estará is?n.t : ' (!e :mpostos, taxas e emolumentos mun1c1pais 
incidentes sobre a aprovação do Projeto e d~ tributos municipais pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
contados da data da assinatura do termo de concessão de uso . 

. ·• jl • 
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CLÁUSULA VIII 

A CONCEDIDA será obrigada a recolher todos os tributos municipais, estaduais e 
federais no Município de Assis. 

CLÁUSULA IX 

Fica a CONCEDIDA obrigada ao cumprimento dos dispositivos das Leis 
Municipais no 3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações posteriores, das demais 
legislações pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

CLÁUSULA X 

Em caso de concordata, hasta pública, falência, extinção ou liquidação da 
CONCEDIDA ou DONATÁRIA, terá o CONCEDENTE direito de preferência em relação ao 
imóvel cedido, nos termos do inciso VI; da' ártigo 21 , da Lei n° 3.653/98 . 

. . · 

Cl:.ÁUSULA XI 

A CONCEDIDA não poderá, sem anuência do CONCEDENTE e aprovação do 
Poder Legislativo, alterar os objetivos do Projeto, ceder ou al ienar o imóvel ora cedido. 

CLÁUSULA XII 

Todos os tributos, custas e outros emolumentos devidos em razão da lavratura do 
termo de concessão de uso, da escritura de doação e do termo de garantia, se existentes, 
bem como seus registros nos órgãos competentes, serão de exclusiva responsabilidade da 
CONCEDIDA. 

CLÁUSULA XIII 

O presente Termo de Concessão de Uso deverá ser registrado junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura 
do termo, sob pena de nulidade do mesmo. 

CLÁUSULA XIV 

Os casos omissos ou excepcionais não previstos na presente Lei serão decididos 
pelo CONCEDENTE. 

CLÁUSULA XV 

Fica eleito o Foro da Comarca de Assis/SP, para dirimir dúvida que surgir entre as 
partes. com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E, por estarem justos e avençados, assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo subscrevem. 

MUNICÍPIO DE ASSIS 
Concedente 

BRENO FRANCO DE SOUZA FILHO- EPP 
Concedida 

BRENO FRANCO DE SOUZA FILHO 
Sócio proprietário 

Testemunhas: 

1a) 
--------------~------------------

assinatura 

Nome: ________________________________ __ 

CPF: -----------------------------------

2a) __________________________________ ___ 

assinatura 

Nome: ________________________________ __ 

CPF: -----------------------------------



Prefeitura Munici pa ~ de Assis 
Secretar ia Mun1cipal d e Planejamento1 Obras e Serviços 

Departa mento de Pla neiamenfo e Pro jetos 

MEMORIAL DESCRITIVO 

ASSUNTO: Área a ser cedida 

FINALIDADE: Instalação da Breno Franco de Souza Filho- EPP. 

ÁREA: 1.760,12 m2 

LOCAL: Avenida Raja Jabur - S 006- Q230 (Ex-F) - Lotes 53 a 55 

COA li- Assis/SP 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 

Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da avenida Raja 

Jabur, junto à divisa do lote 52, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento 

predial da Avenida Raja Jabur, numa distância de 20,00 metros, até encontrar o ponto 

"B"; deste ponto segue em curva à direita com raio de 9 metros e desenvolvimento de 

14,1 4 metros, até encontrar o ponto "C"; deste ponto segue em linha reta pelo 

alinhamento do Prolongamento da Avenida do Manganês, numa distância de 50,25 

metros, até encontrar o ponto "D"; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta 

confrontando com os lotes 01 ao 03, numa distância de 29,80 metros, até encontrar o 

ponto "E"; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta, confrontando com o lote 

52 , numa distância de 59,25 metros, até encontrar o ponto "A"; origem desta 

descrição, abrangendo uma área de 1.760,12 m2
. Tudo de acordo com o desenho n° 

6.375, elaborado pelo Departamento de Planejamento e Projetos da Prefeitura 

Municipal de Assis. 

Assis, 25 de setembro de 2.017 . 

.. 
Ed · edo 
~n-B~~';Jf 5089 

Eduardo id Fi~~iredo 
En eiroCrvll 

~--_ "'d. AAa7ni\M9 
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AVENI DA RAJA JABUR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 
SECRETARIA DE PLANEJAMENT O . OBRAS E SERVIÇOS 

ASSUNTO FOLHA 

ÁREA A SER CEDIDA À EMPRESA BRENO FRANCO DE SOUZA FILHO - EPP. 

LOCAL ÚNICA 
Av. RAJA JABUR- SOG - O 230 (EX F) - L 53 A 55 - CDA 11 - ASSIS SP 

PROPRIETAAIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 



1. Objeto: 

2. Finalidade: 

3. Croqui: 

4. Data Base: 

5. Local: 

6. Proprietário: 

7. Dimensões: 

Secretaria Municipal de P'lanejamento, Obras e Servi·ços 

AVALIAÇÃO 

Área a ser cedida 

Instalação da empresa Breno Franco de Souza Filho -
EPP 

6.375- folha única 

Setembro /2017 

Avenida Raja Jabur- S. 06- Q . 230- L. 053 a 055 
COA li- Assis/SP 

Prefeitura Municipal de Assis 

Área (At) = 
Testada (T) = 

1.760,12 m2
; 

29,00 m; 

8. Valor do Terreno: 
Pela planta genérica de valores do município, elaborada a 

partir de pesquisa imobiliária, obtém-se que o valor médio do metro linear de testada 
corrigida é de R$ 569,53 (quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três 
centavos) , o qual será adotado nesta avaliação. 

8.1. Testada Corrigida (TC) 
TC = ( ( At x T ) I 30 ) % 

l 
TC = (( 1.760,12 x 29,00 ) /30)% 
TC = 41 ,24 m 

.2. Valor Total do Terreno (VT) 
VT = TC xVL 
VT = 41 ,24 x 569,53 
VT = R$ 23.492,33 

l A presente avaliação importou em R$ 23.492,33 (vinte e 
três mil e quatroce I tos e noventa e dois reais e trinta e três centavos). 

~ 
Eng. Guilherme Zorzenone Daré 

Departamento de Controle Urbano 
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LEI N° 6.416, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2.017 
Proj. Lei n° 124/17- Autoria : Prefeito Municipal José Aparecido Fernandes 

Autoriza o Executivo a conceder o uso de uma 
área situada no Centro de Desenvolvimento de 
Assis - COA 11 para a empresa GRÁFICA & 
EDITORA TRIUNFAL LTDA e dá outras 
providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS: 
Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei : 

Art. 1°- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso, com encargo, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, à empresa GRÁFICA & EDITORA TRIUNFAL 
L TOA, de uma área de propriedade do Município, localizada no Centro de 
Desenvolvimento de Assis- COA 11 , na Rua Benedito José Kume, cadStstrada 
como Setor 06, Quadra 228 (ex-C), Lotes 17 ao 27, com um total de 7.092,62 
m2

, assim descrita: 

ÁREA: 7.092,62 m2 

LOCAL: Rua Benedito José Kume - S 06 - Q 228 (Ex-C), lotes 17 a 27 -
COA 11- Assis 
PROPRIETÁRIO: Município de Assis 

DESCRIÇÃO: 

"Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Rua Benedito José 
Kume, junto à divisa do lote 16, deste ponto segue em linha reta pelo 
alinhamento predial da Rua Benedito José Kume, numa distância de 111 ,00 
metros, até encontrar o ponto "B"; deste ponto segue em curva à direita com 
raio de 9 metros e desenvolvimento de 14,14 metros, até encontrar o ponto 
"C"; deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento da Rua 2, numa 
distância de 50,25 metros, até encontrar o ponto "D"; deste ponto deflete à 
direita e segue em linha reta confrontando com os lotes 28, 33, 34, 35, 36, 37 
e 38, numa distância de 120,00 metros, até encontrar o ponto "E", deste ponto 
deflete à direita e segue em linha reta , confrontando com o lote 16, numa 
distância de 59,25 metros, até encontrar o ponto "A"; origem desta descrição, 
abrangendo uma área de 7.096,62 m2

. " 

Parágrafo Único - A área acima descrita consta destacada no Desenho n° 6.370, no 
Memorial Descritivo e no Laudo de Avaliação, elaborados pelo Departamento 
de Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis, que passam a 
integrar a presente Lei. 

Art. 2° - A presente concessão de uso, com encargo, tem como finalidade a instalação 
da empresa GRÁFICA & EDITORA TRIUNFAL LTDA- EPP , no COA 11 , que 
atuará na prestação de serviços gráficos, como edição e impressão de 
jornais, revistas, livros, talões, formulários, impressos publicitários e 
promocionais. 
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Lei n° 6.416, de 19 de Dezembro de 2.017 .......................................... ...... ......... .. ................................ .. ... ..... .. . 

Art. 3° - A presente concessão de uso será transformada em doação após o prazo 
estipulado no Artigo 1 o desta Lei, com a outorga de Escritura definitiva, desde 
que cumpridas todas as exigências constante na Lei Municipal n° 3.653/1998, 
alterada pela Lei n° 5.451 /2010. 

Art. 4° - O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso da área. 

Art. 5° - O prazo para início operacional das atividades da empresa, será de 12. (doze) 
meses, contados da data da concessão do uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) 
meses. 

Art. 6° - O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento 
da presente' concessão de uso, bem como a reversão do imóvel ao patrimônio 
municipal, com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer 
indenização, independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou 
extrajudicial. 

Parágrafo Único - A reversão dar-se-á, ainda, nas mesmas condições previstas no 
"caput", se a Empresa: 

I. Deixar caducar os prazos previstos nos Artigos 4° e 5°; 
11. Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original, mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 
111. Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV.Subdividir a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela 
prevista no projeto original , utilizá-la para fins residenciais, ficando, ainda, 
proibido o desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela 
Prefeitura Municipal de Assis; 
V. Deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

Art. 7° - Fica a Empresa obrigada ao cumprimento dos dispositivos da Lei Municipal no 
3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações e das demais normas 
pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Assis , em 19 de 
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"MINUTA" 
TERMO DE CONCESSÃO DE USO N° __ /2017 

Que entre si celebram o Município de 
Assis e a Empresa GRÁFICA & EDITORA 
TRIUNFAL LTDA EPP. 

Pelo presente Termo de Concessão de Uso, na melhor forma de direito, nos 
termos da Lei Municipal n° 3.653, de 08 de janeiro de 1998, com alterações introduzidas pela 
Lei n° 5.451 , de 28 de Setembro de 2010, de um lado o MUNICÍPIO DE ASSIS, com Paço 
Municipal na Avenida Rui Barbosa, n° 926, Centro, nesta cidade de Assis, Estado de São 
Paulo, inscrito no CNPJ/MF n° 46.179.941/0001-35, representado neste ato por seu Prefeito 
Municipal , JOSÉ APARECIDO FERNANDES, brasileiro, casado, produtor agropecuário, 
portador do R.G. no 10.908.015-4/SSP-SP e do CPF/MF 004.959.018-90, doravante 
denominado simplesmente de CONCEDENTE, e por outro lado a Empresa GRÁFICA & 
EDITORA TRIUNFAL LTDA EPP, inscrita no CNPJ n° 03.002.566/0001-40, com sede na Rua 
Fagundes Varela, 967, nesta cidade de Assis, neste ato representada pelo seu sócio 
administrador, Sr. JULIANO SEIKE MONTEIRO, portador do R.G. n° 32.719.701-8 SSP/SP e 
do CPF n° 335.020.428-70, residente e domiciliado em Assis (SP), na Rua Jeribatiba, 249, 
Vila Xavier, em Assis, daqui por diante chamada tão somente de CONCEDIDA, autorizados 
pela Lei n° , de_ de de 2017, têm entre si justo e pactuado o que 
segue: 

CLÁUSULA I 

Trata-se a presente concessão de uso, com encargo, de uma área de propriedade 
do Município, abaixo descrita, à CONCEDIDA, que tem como finalidade na prestação de 
serviços gráficos, como edição e impressão de jornais, revistas , livros, talões, formulários, 
impressos publicitários e promocionais: 

ÁREA: 7.092,62 m2 

LOCAL: Rua Benedito José Kume- S 06 - Q 228 (Ex-C), lotes 17 a 27- COA II
Assis 
PROPRIETÁRIO: Município de Assis 

DESCRIÇÃO: 

"Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Rua Benedito José 
Kume,· junto à divisa do lote 16, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento 
predial da Rua Benedito José Kume, numa distância de 111 ,00 metros, até 
encontrar o ponto "B"; deste ponto segue em curva à direita com raio de 9 metros 
e desenvolvimento de 14,14 metros, até encontrar o ponto "C"; deste ponto segue 
em linha reta pelo alinhamento da Rua 2, numa distância de 50,25 metros, até 
encontrar o ponto "D"; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta 
confrontando com os lotes 28, 33, 34, 35, 36, 37 e 38, numa distância de 120,00 
metros, até encontrar o ponto "E", deste ponto deflete à direita e segue em linha 
reta, confrontando com o lote 16, numa distância de 59,25 metros, até encontrar o 
ponto "A"; origem desta descrição, abrangendo uma área de 7.096,62 m2

, 

destacada no Desenho n° 6.370, no Memorial Descritivo e no Laudo de Aval iação, 
elaborados pelo Departamento de Planejamento e Projetos da Prefeitura 
Municipal de Assis". 
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CLÁUSULA 11 

O prazo de duração da presente concessão de uso será por um período de 5 
(cinco) anos, contados a partir da data de assinatura deste instrumento. Findo esse prazo, 
desde que cumpridas todas as exigências contidas na Lei n° 3.653/1998 e suas alterações 
posteriores, a área será doada à CONCEDIDA, com a outorga da Escritura definitiva. 

CLÁUSULA 111 

O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso. 

CLÁUSULA IV 

O prazo para início operacional das atividades da empresa será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão de uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) meses. 

CLÁUSULA V 

O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento da 
presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel cedido ao patrimônio municipal, 
com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer indenização, 
independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou extra-judicial. 

CLÁUSULA VI 

A reversão dar-se-á, se a CONCEDIDA: 

1- Deixar caducar os prazos previstos nas cláusulas constantes deste Termo e na 
Lei n° 3.653/98 e suas alterações posteriores; 

11- Vender o imóvel ou desviar a final idade do projeto original , mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 

111- Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV- Subdividir a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela prevista 

no projeto original , utilizá-la para fins residencia is, ficando, ainda, proibido o 
desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela Prefeitura Municipal 
de Assis; 

V- deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

CLÁUSULA VIl 

A CONCEDIDA estará isenta de impostos, taxas e emolumentos mun1c1pais 
incidentes sobre a aprovação do Projeto e de tributos municipais pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
contados da data da assinatura do termo de concessão de uso. 

/)_/ 
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CLÁUSULA VIII 

A CONCEDIDA será obrigada a recolher todos os tributos municipais, estaduais e 
federais no Município de Assis. 

CLÁUSULA IX 

Fica a CONCEDIDA obrigada ao cumprimento dos dispositivos das Leis 
Municipais no 3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações posteriores, das demais 
legislações pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrer.tes de 
proteção ao meio ambiente. 

CLÁUSULA X 

Em caso de concordata, hasta pública, falência, extinção ou liquidação da 
CONCEDIDA ou DONATÁRIA, terá o CONCEDENTE direito de preferência em relação ao 
imóvel cedido, nos termos do inciso VI , do artigo 21 , da Lei n° 3.653/98. 

CLÁUSULA XI 

A CONCEDIDA não poderá, sem anuência do CONCEDENTE e aprovação do 
Poder Legislativo, alterar os objetivos do Projeto, ceder ou alienar o imóvel ora cedido. 

CLÁUSULA XII 

Todos os tributos, custas e outros emolumentos devidos em razão da lavratura do 
termo de concessão de uso, da escritura de doação e do termo de garantia, se existentes, 
bem como seus registros nos órgãos competentes, serão de exclusiva responsabilidade da 
CONCEDIDA. 

CLÁUSULA XIII 

O presente Termo de Concessão de Uso deverá ser reg istrado junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura 
do termo, sob pena de nulidade do mesmo. 

CLÁUSULA XIV 

Os casos omissos ou excepcionais não previstos na presente Lei serão decididos 
pelo CONCEDENTE. 

CLÁUSULA XV 

Fica eleito o Foro da Comarca de Assis/SP, para dirimir dúvida que surgir entre as 
partes, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E, por estarem justos e avençados, assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo subscrevem. 

Prefeitura Municipal de Assis , em __ de ______ de 2017. 

MUNICÍPIO DE ASSIS 
Concedente 

GRÁFICA & EDITORA 
Concedida 

Testemunhas: 

JULIANO SEIKE MONTEIRO 
Sócio Administrador 

1a) __________________________________ __ 

assinatura 

Nome: ________________________________ __ 

CPF: -----------------------------------

2a) _________________________________ __ 

assinatura 

Nome: _______________________________ __ 

CPF: ----------------------------------



Prefeitura Municip·a1ll d1e Assis 
Secretaria Municipal d e Plan e jamento, O bra s e Serviços 

Departam ento de Pia nejamenfo e Pro;j etos 

MEMORIAL DESCRITIVO 

ASSUNTO: Área a ser cedida 

FINALIDADE: Instalação da Gráfica e Editora Triunfal L TOA EPP. 

ÁREA: 7.092,62 m2 

LOCAL: Rua Benedito José Kume - S 006 - 0228 (Ex-C) - Lotes 17 a 27 

COA 11 - Assis/SP 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 

Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Rua Benedito 

José Kume, junto à divisa do lote 16, deste ponto segue em linha reta pelo 

alinhamento predial da Rua Benedito José Kume, numa distância de 111 ,00 metros, 

até encontrar o ponto "B"; deste ponto segue em curva à direita com raio de 9 metros e 

desenvolvimento de 14,14 metros, até encontrar o ponto "C"; deste ponto segue em 

linha reta pelo alinhamento da Rua 2, numa distância de 50,25 metros, até encontrar o 

ponto "O"; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta confrontando com os 

lotes 28, 33,34, 35, 36, 37 e 38, numa distância de 120,00 metros, até encontrar o 

ponto "E"; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta , confrontando com o lote 

16, numa distância de 59,25 metros, até encontrar o ponto "A"; origem desta 

descrição, abrangendo uma área de 7.092,62 m2
. Tudo de acordo com o desenho n° 

6.370, elaborado pelo Departamento de Planejamento e Projetos da Prefeitu ra 

Municipal de Assis. 

Assis, 25 de setembro de 2.017. 



UNHA DE ALTA TENSÃO (CESP) K 

RUA BENEDITO JOS~ KUME 
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N 

RUA PEDRO DE SOUZA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 
SECRETARIA DE PLANE-JAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS 

ASSUNTO FOLHA 

ÁREA A SER CEDIDA À EMPRESA GRÁFICA E EDITORA TRIUNFAL LTDA EPP. 

LOCAL ÚNICA 
RUA BENEDITO JOSÉ KUME - sooç;- O '?'?A fFX' n - I nTFC, I 7 t:. ?7 - rnt. 11 



1. Objeto: 

2. Finalidade: 

3. Croqui: 

4. Data Base: 

5. Local: 

6. Proprietário: 

7. Dimensões: 

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços 

AVALIAÇÃO 

Área a ser cedida 

Instalação da empresa Gráfica e Editora Triunfal Ltda EPP 

6.370- folha única 

Setembro I 2017 

Rua Benedito José Kume- S. 06- Q . 228- L. 017 a 027 
COA li - AssisiSP 

Prefeitura Municipal de Assis 

Área (At) = 
Testada (T) = 

7.092,62 m2
; 

120,00 m; 

8. Valor do Terreno: 
Pela planta genérica de valores do município, elaborada a 

partir de pesquisa imobiliária, obtém-se que o valor médio do metro linear de testada 
corrigida é de R$ 569,53 (quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três 
centavos), o qual será adotado nesta avaliação. 

8.1. Testada Corrigida (TC) 
TC = ( ( At x T ) I 30 ) ~ 
TC = (( 7.092,62 x 120,00 ) I 30 ) ~ 
TC = 168,43 m 

8.2. Valor Total do Terreno (VT) 
VT = TC x VL 
VT = 168,43 x 569,53 
VT = R$ 95.929,00 

A presente avaliação importou em R$ 95.929,00 (noventa 
e cinco mil novecentos e vinte e nove reais). 

Eng. Gui~enone Daré 
Departamento de CnntrniP llrh~"" 
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LEI N° 6.418, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2.017 
Proj. Lei n° 126/17 - Autoria: Prefeito Municipal José Aparecido Fernandes 

Autoriza o Executivo a conceder o uso de uma 
área situada no Centro de Desenvolvimento de 
Assis - COA 11 para a empresa THIAGO 
COMÉRCIO DE MADEIRAS L TOA - ME e dá 
outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS: 
Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1°- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso, com encargo, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, à empresa THIAGO COMÉRCIO DE 
MADEIRAS L TOA - ME, de uma área de propriedade do Município, 
localizada no Centro de Desenvolvimento de Assis- COA 11, na Rua Alcides 
Senno, cadastrada como Setor 06, Quadra 236 (Ex-L), Lotes 38 ao 41 , com 
um total de 2.400,00 m2

, assim descrita: 

ÁREA: 2.400,00 m2 

LOCAL: Rua Alcides Senno, S 06- Q 236 (Ex-L) , lotes 38 ao 41 -COA 11-
Assis 
PROPRIETÁRIO: Município de Assis 

DESCRIÇÃO: 

"Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Rua Alcides Senno, 
junto à divisa do lote 37, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento 
predial junto a Rua Alcides Senno, numa distância de 40,00 metros, até 
encontrar o ponto "8"; deste ponto deflete-se a direita e segue em linha reta 
com alinhamento junto ao lote 42, numa distância de 60,00 metros, até 
encontrar o ponto "C"; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta 
confrontando com os lotes 16; 17; 18 e 19, numa distância de 40,00 metros , 
até encontrar o ponto "D"; deste ponto deflete à direita e segue linh.a reta , 
confrontando com o lote 37, numa distância de 60,00 metros, até encontrar o 
ponto "A", origem desta descrição, abrangendo uma área de 2.400,00 m2

." 

Parágrafo Único - A área acima descrita consta destacada no Desenho n° 6.390, no 
Memorial Descritivo e no Laudo de Avaliação, elaborados pelo Departamento 
de Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis, que passam a 
integrar a presente Lei. 

Art. 2° - A presente concessão de uso, com encargo, tem como finalidade a instalação 
da empresa THIAGO COMÉRCIO DE MADEIRAS L TOA - ME, no COA 11 , 
para desenvolver atividades de comércio varejista de madeiras e materiais 
para construção na região de Assis . 

Art. 3° - A presente concessão de uso será transformada em doação após o prazo 
estipulado no Artigo 1 o desta Lei , com a outorga de Escritura definitiva, desde 
que cumpridas todas as exigências constante na Lei Municipal n° 3.653/1998, 
alterada pela Lei n° 5.451/201 O. 
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Art. 4°- O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso da área . 

. Art. 5°- O prazo para início operacional das atividades da empresa, será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão do uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) 
meses. 

Art. 6° - O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento 
da presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel ao patrimônio 
municipal, com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer 
indenização, independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou 
extrajudicial. 

Parágrafo Único - A reversão dar-se-á, ainda, nas mesmas condições previstas no 
"caput" , se a Empresa: 

I. Deixar caducar os prazos previstos nos Artigos 4 o e 5°; 
11. Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original , mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 
111. Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV.Subdividir a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela 
prevista no projeto original , utilizá-la para fins residenciais, ficando, ainda, 
proibido o desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela 
Prefeitura Municipal de Assis; 
V. Deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

Art. 7° - Fica a Empresa obrigada ao cumprimento dos dispositivos da Lei Municipal no 
3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações e das demais normas 
pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

Art. ao - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Assis, em 19 de Dezembro d 

LUCIA)ll R 
Secretário Munre(pal de G rn e Administração 

Publicada no Departamento de Administração, em 19 de Dezembro de 2.017. 
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E, por estarem justos e avençados, assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo subscrevem. 

Prefeitura Municipal de Assis, em __ de ______ de 2017. 

MUNICÍPIO DE ASSIS 
Concedente 

THIAGO COMÉRCIO DE MADEIRAS L TOA - ME 
Concedida 

CÁSSIO DANGELO DE OLIVEIRA 
Sócio Administrador 

Testemunhas: 

1a) _____________________ ___ 

assinatura 

Nome: _ _______________ __ 

CPF: --- -----------------

2a) 
-------~-----------

assinatura 

Nome: ___________ _____ __ 

CPF: --------------------



Prefeitura M unicipa!ll d1e Assis 
Secretar ia Municipal de Plonejamenfo, Obras e Serviços 

Oep arta mente de Pia nejomento e Projetos 

MEMORIAL DESCRITIVO 

ASSUNTO: Área a ser cedida 

FINALIDADE: Instalação da Empresa Thiago Comércio de Madeiras L TOA- ME. 

ÁREA: 2.400,00 m2 

LOCAL: Rua Alcides Senno- S 006- 0236 (Ex-L)- Lotes 38 a 41 

COA li- Assis/SP 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 

Começa no ponto "A", situado no alinhamento pred ial da Rua Alcides 

Senno, junto à divisa do lote 37, deste ponto segue em linha reta pelo al inhamento 

predial junto a Rua Alcides Senno, numa distância de 40,00 metros, até encontrar o 

ponto "B"; deste ponto deflete-se a direita e segue em linha reta com alinhamento junto 

ao lote 42, numa distância de 60,00 metros, até encontrar o ponto "C"; deste ponto 

deflete à direita e segue em linha reta confrontando com os lotes 16; 17; 18 e 19, 

numa distância de 40,00 metros, até encontrar o ponto "O"; deste ponto deflete à 

direita e segue em linha reta, confrontando com o lote 37, numa distância de 60,00 

metros, até encontrar o ponto "A"; origem desta descrição, abrangendo uma área de 

2.400,00 m2 . Tudo de acordo com o desenho n° 6.390, elaborado pelo Departamento 

de Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis. 

Assis, 18 de outubro de 2.017. 

Ed 

vid Figueiredo 
Enge eiro Civil 

CreaiSP 5069705089 
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ASSUNTO fOLHA 

ÁREA A SER CEDIDA À EMPRESA THIAGO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - ME. 

LOCAL ÚNICA 
RI lA AI r:lrJF~ ~FNNO - ~OOG - O 23G(EX U - LOTES 38 AO 41 - CDA 11 - ASSIS/SP 



1. Objeto: 

2. Finalidade: 

3. Croqui: 

4. Data Base: 

5. Local: 

6. Proprietário: 

7. Dimensões: 

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços 

AVALIAÇÃO 

Área a ser cedida 

Instalação da empresa Thiago Comércio de Madeiras 
LTDA- ME 

6.390- folha única 

Outubro/20 17 

Rua Alcides Senna - S. 06 - Q . 236 - L. 038 a 041 
COA li - Assis/SP 

Prefeitura Municipal de Assis 

Área (At) = 
Testada (T) = 

2.400,00 m2
; 

40,00 m; 

8. Valor do Terreno: 
Pela planta genérica de valores do município, elaborada a 

partir de pesquisa imobiliária, obtém-se que o valor médio do metro linear de testada 
corrigida é de R$ 569,53 (quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três 
centavos) , o qual será adotado nesta avaliação. 

8.1. Testada Corrigida (TC) 
TC = (( At x T) I 30) Y2 
TC = (( 2.400,00 x 40,00) /30) Y2 
TC = 56,56 m 

8.2. Valor Total do Terreno (VT) 
VT=TC xVL 
VT = 56,56 x 569,53 
VT =R$ 32.217,48 

A presente avaliação importou em R$ 32.217,48 (trinta e 
dois mil duzentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos). 

Eng. Gu i l~one Daré 
Departamento de Controle Urbano 
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LEI N° 6.419, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2.017 
Proj . Lei n° 127/17 - Autoria: Prefeito Municipal José Aparecido Fernandes 

Autoriza o Executivo a conceder o uso de uma 
área situada no Centro de Desenvolvimento de 
Assis - COA 11 para a empresa TAG -
SERVIÇOS DE TORNO & SOLDA L TOA - ME e 
dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS: 
Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1°- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso, com encargo, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, à empresa TAG - SERVIÇOS DE TORNO & 
SOLDA L TOA - ME, de uma área de propriedade do Município, localizada no 
Centro de Desenvolvimento de Assis - COA 11 , na Rua Pedro de Souza, 
cadastrada como Setor 06, Quadra 228 (Ex-C), Lotes 33 ao 35, com um total 
de 1.777,50 m2

, assim descrita: 

ÁREA: 1.777,50 m2 

LOCAL: Rua Pedro de Souza, S 06- Q 228 (Ex-C), lotes 33 a 35- COA li
Assis 
PROPRIETÁRIO: Município de Assis 

DESCRIÇÃO: 

"Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Rua Pedro de 
Souza, junto à divisa do lote 36, deste ponto segue em linha reta pelo 
alinhamento predial da Rua Pedro de Souza, numa distância de 30,00 metros, 
até encontrar o ponto "8"; deste ponto deflete-se a esquerda e segue em linha 
reta com alinhamento junto aos lotes 32; 31 ; 30; 29 e 28, numa distância de 
59,25 metros, até encontrar o ponto "C"; deste ponto deflete à esquerda e 
segue em linha reta confrontando com os lotes de 22; 21 ; e 20, numa 
distância de 30,00 metros, até encontrar o ponto "O"; deste ponto deflete à 
esquerda e segue em linha reta , confrontando com o lote 36, numa distância 
de 59,25 metros, até encontrar o ponto '"'A", origem desta descrição, 
abrangendo uma área de 1.777.50 m2

." 

Parágrafo Único - A área acima descrita consta destacada no Desenho n° 6.388, no 
Memorial Descritivo e no Laudo de Avaliação, elaborados pelo Departamento 
de Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis , que passam a 
integrar a presente Lei. 

Art. 2° - A presente concessão de uso, com encargo, tem como finalidade a instalação 
da empresa TAG- SERVIÇOS DE TORNO & SOLDA LTDA- ME, no COA 11 , 
para desenvolver atividades de comércio varejista de peças e acessórios 
novos para veículos automotores, manutenção e reparo de máquinas e 
equipamentos para agricultura e pecuária, abrangendo serviços em geral de 
torno e solda. 
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Art. 3° - A presente concessão de uso será transformada em doação após o prazo 
estipulado no Artigo 1 o desta Lei , com a outorga de Escritura definitiva, desde 
que cumpridas todas as exigências constante na Lei Municipal n° 3.653/1998, 
alterada pela Lei n° 5.451 /2010. 

Art. 4° - O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso da área. 

Art. 5° - O prazo para início operacional das atividades da empresa, será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão do uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) 
meses. 

Art. 6° - O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento 
da presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel ao patrimônio 
municipal, com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer 
indenização, independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou 
extrajudicial. 

Parágrafo Único - A reversão dar-se-á, ainda, nas mesmas condições previstas no 
"caput", se a Empresa: 

I. Deixar caducar os prazos previstos nos Artigos 4° e 5°; 
11. Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original, mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 
111. Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV.Subdividir a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela 
prevista no projeto original, utilizá-la para fins residenciais, ficando, ainda, 
proibido o desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela 
Prefeitura Municipal de Assis; 
V. Deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu tota l sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

Art. 7° - Fica a Empresa obrigada ao cumprimento dos dispositivos da Lei Municipal no 
3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações e das demais normas 
pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

Art. ao - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Assis , em 19 

Secretário Muni · e Administração 
· 1str ção, em 19 de Dezembro de 2.017. 
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"MINUTA" 
TERMO DE CONCESSÃO DE USO N° __ ./2017 

Que entre si celebram o Município de Assis 
e a Empresa TAG - SERVIÇOS DE TORNO & 
SOLDA L TOA - ME. 

Pelo presente Termo de Concessão de Uso, na melhor forma de direito, nos 
termos da Lei Municipal n° 3.653, de 08 de janeiro de 1998, com alterações introduzidas pela 
Lei n° 5.451 , de 28 de Setembro de 2010, de um lado o MUNICÍPIO DE ASSIS, com Paço 
Municipal na Avenida Rui Barbosa, n° 926, Centro, nesta cidade de Assis , Estado de São 
Paulo, inscrito no CNPJ/MF n° 46.179.941/0001-35, representado neste ato por seu Prefeito 
Municipal , JOSÉ APARECIDO FERNANDES, brasileiro, casado, produtor agropecuário, 
portador do R.G. no 10.908.015-4/SSP-SP e do CPF/MF 004.959.018-90, doravante 
denominado simplesmente de CONCEDENTE, e por outro lado a Empresa TAG -
SERVIÇOS DE TORNO & SOLDA LTDA- ME, inscrita no CNPJ n° 12.978.322/0001-99, com 
sede na Rua Dr. Rubens Beliuzo Brando, n° 155, nesta cidade de Assis, neste ato 
representada pelo sua Sócia Administradora, Sra. ODETE DA SILVA DE OLIVEIRA, 
portadora do R.G. n° 25.463.305-5 SSP/SP e do CPF n°158.776.888-71 , residente e 
domiciliada na Rua Santa Efigênia, n° 264, em Assis, daqui por diante chamada tão somente 
de CONCEDIDA, autorizados pela Lei n° , de_ de de 2017, têm entre 
si justo e pactuado o que segue: 

CLÁUSULA I 

Trata-se a presente concessão de uso, com encargo, de uma área de propriedade 
do Município, abaixo descrita, à CONCEDIDA, que tem como finalidade desenvolvimento de 
atividades de comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores, 
manutenção e reparo de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, abrangendo 
serviços em geral de torno e solda: 

ÁREA: 1.777,50 m2 

LOCAL: Rua Pedro de Souza, S 06- Q 228 (Ex-C), lotes 33 a 35- COA 11 -
Assis 
PROPRIETÁRIO: Município de Assis 

DESCRIÇÃO: 

"Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Rua Pedro de Souza, 
junto à divisa do lote 36, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial 
da Rua Pedro de Souza, numa distância de 30,00 metros, até encontrar o ponto 
"B"; deste ponto deflete-se a esquerda e segue em linha reta com alinhamento 
junto aos lotes 32; 31 ; 30; 29 e 28, numa distância de 59,25 metros, até encontrar 
o ponto "C"; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta confrontando 
com os lotes de 22; 21; e 20, numa distância de 30,00 metros, até encontrar o 
ponto "O"; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta , confrontando 
com o lote 36, numa distância d~ 59,25 metros, até encontrar o ponto "A", origem 
desta descrição, abrangendo uma área de 1.777.50 m2

, destacada no Desenho n° 
6.388, no Memorial Descritivo e no Laudo de Avaliação, elaborados pelo 
Departamento de Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis." 

./' 
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CLÁUSULA 11 

O prazo de duração da presente concessão de uso será por um período de 5 
(cinco) anos, contados a partir da data de assinatura deste instrumento. Findo esse prazo, 
desde que cumpridas todas as exigências contidas na Lei n° 3.653/1998 e suas alterações 
posteriores, a área será doada à CONCEDIDA, com a outorga da Escritura definitiva. 

CLÁUSULA 111 

O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso. 

CLÁUSULA IV 

O prazo para início operacional das atividades da empresa será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão de uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) meses. 

CLÁUSULA V 

O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento da 
presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel cedido ao patrimônio municipal, 
com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer indenização, 
independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou extra-judicial. 

CLÁUSULA VI 

A reversão dar-se-á, se a CONCEDIDA: 

1- Deixar caducar os prazos previstos nas cláusulas constantes deste Termo e na 
Lei n° 3.653/98 e suas alterações posteriores; 

11- Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original, mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 

111- Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV- Subdividir a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela prevista 

no projeto original , utilizá-la para fins residenciais, ficando, ainda, proibido o 
desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela Prefeitura Municipal 
de Assis ; 

V- deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

CLÁUSULA VIl 

A CONCEDIDA estará isenta de impostos, taxas e emolumentos mun1c1pais 
incidentes sobre a aprovação do Projeto e de tributos municipais pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
contados da data da assinatura do termo de concessão de uso. 
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CLÁUSULA VIII 

A CONCEDIDA será obrigada a recolher todos os tributos municipais, estaduais e 
federais no Município de Assis. 

CLÁUSULA IX 

Fica a CONCEDIDA obrigada ao cumprimento dos dispositivos das Leis 
Municipais no 3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações posteriores, das demais 
legislações pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

CLÁUSULA X 

Em caso de concordata, hasta pública, falência, extinção ou liquidação da 
CONCEDIDA ou DONATÁRIA, terá o CONCEDENTE direito de preferência em relação ao 
imóvel cedido, nos termos do inciso VI , do artigo 21 , da Lei n° 3.653/98. 

CLÁUSULA XI 

A CONCEDIDA não poderá, sem anuência do CONCEDENTE e aprovação do 
Poder Legislativo, alterar os objetivos do Projeto, ceder ou alienar o imóvel ora cedido. 

CLÁUSULA XII 

Todos os tributos, custas e outros emolumentos devidos em razão da lavratura do 
termo de concessão de uso, da escritura de doação e do termo de garantia, se existentes, 
bem como seus registros nos órgãos competentes, serão de exclusiva responsabilidade da 
CONCEDIDA. 

CLÁUSULA XIII 

O presente Termo de Concessão de Uso deverá ser registrado junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura 
do termo, sob pena de nulidade do mesmo. 

CLÁUSULA XIV 

Os casos omissos ou excepcionais não previstos na presente Lei serão decididos 
pelo CONCEDENTE. 

CLÁUSULA XV 

Fica eleito o Foro da Comarca de Assis/SP, para dirimir dúvida que surgir entre as 
partes, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E, por estarem justos e avençados, assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo subscrevem. 

Prefeitura Municipal de Assis, em __ de ______ de 2.017. 

MUNICÍPIO DE ASSIS 
Concedente 

T AG - SERVIÇOS DÉ TORNO & SOLDA L TOA - ME 
Concedida 

ODETE DA SILVA DE OLIVEIRA 
Sócia Administradora 

Testemunhas: 

1a) __________________________________ ___ 

assinatura 

Nome: ________________________________ __ 

CPF: -----------------------------------

2a) __________________________________ ___ 

assinatura 

Nome: ________________________________ __ 

CPF: -----------------------------------



Prefeitura Municipa1l d~ e Assis 
Secre ta ria Municipal de Plonejamento, Obros e Serviços 

Departamento de Planeiamenfo e Pro,jetos 

MEMORIAL DESCRITIVO 

ASSUNTO: Área a ser cedida 

FINALIDADE: Instalação da Empresa TAG- Serviços de Torno e Solda LTDA. 

ÁREA: 1.777,50 m2 

LOCAL: Rua Pedro de Souza- S 006- 0228 (Ex-C)- Lotes 33 a 35 

COA li- Assis/SP 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 

Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Rua Pedro de 

Souza, junto à divisa do lote 36, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento 

predial junto a Rua Pedro de Souza, numa distância de 30,00 metros, até encontrar o 

ponto "B"; deste ponto deflete-se a esquerda e segue em linha reta com al inhamento 

junto a aos lotes 32; 31 ; 30; 29 e 28, numa distância de 59,25 metros, até encontrar o 

ponto "C"; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta confrontando com os 

lotes 22; 21 e 20, numa distância de 30,00 metros, até encontrar o ponto "D"; deste 

ponto deflete à esquerda e segue em linha reta, confrontando com o lote 36, numa 

distância de 59,25 metros, até encontrar o ponto "A"; origem desta descrição, 

abrangendo uma área de 1.777,50 m2
. Tudo de acordo com o desenho n° 6.388, 

elaborado pelo Departamento de Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de 

Assis. 

Assis, 09 de outubro de 2.017. 

Eduardo id Fit~ueiredo 
Enge heiro Civil 

CreaiSP 5069705089 
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RUA PEDRO DE SOUZA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS 

ASSUNTO fOI..HA 

ÁREA A SER CEDIDA À EMPRESA TAG- SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LTDA. 

ÚNICA 
RUA PEDRO DE SOUZA - SOG - Q 228 (EX C)- L 33 A 35- CDA 11- ASSIS SP 

PROPRIETAAIO ÁREA 
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1. Objeto: 

2. Finalidade: 

3. Croqui: 

4. Data Base: 

5. Local: 

6. Proprietário: 

7. Dimensões: 

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços 

AVALIAÇÃO 

Área a ser cedida 

Instalação da empresa TAG - Serviços de Torno e Solda 
LTDA. 

6.388- folha única 

Outubrol2017 

Rua Pedro de Souza- S. 06- Q. 228- L. 033 a 035 
COA 11 -AssisiSP 

Prefeitura Municipal de Assis 

Área (At) = 
Testada (T) = 

1.777,50 m2
; 

30,00 m; 

8. Valor do Terreno: 
Pela planta genérica de valores do município, elaborada a 

partir de pesquisa imobiliária, obtém-se que o valor médio do metro linear de testada 
corrigida é de R$ 569,53 (quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três 
centavos), o qual será adotado nesta avaliação. 

8.1. Testada Corrigida (TC) 
TC = ( ( At x T ) I 30 ) Y2 
TC = ((1.777,50 x 30,00 ) I 30 ) Y2 
TC = 42,16 m 

8.2. Valor Total do Terreno (VT) 
VT = TC x VL 
VT = 42,16 X 569,53 
VT = R$ 24.011 ,61 

A presente avaliação importou em R$ 24.011 ,61 (vinte e 
quatro mil e onze reais e sessenta e um centavos). 

Eng. Guilh~one Daré 
Departamento de Controle l Jrh::mn 
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LEI N° 6.420, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2.017 
Proj. Lei n° 128/17- .A.•Jto:·i<J : Pre feito Municipal José Aparecido Fernandes 

Autoriza o Executivo a conceder o uso de uma 
área situada no Centro de Desenvolvimento de 
Assis - COA 11 para a empresa ZILDA 
FERREIRA DOS SANTOS - EPP e dá outras 
providências. 

O PREFEITO DO MUN:CÍPIO DE ASSIS: 
Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1°- Fica o PoJer Executivo Municipal autorizado a conceder o uso, com encargo, 
pelo prazo de 5 (cinco) a:·,os, à empresa ZILDA FERREIRA DOS SANTOS 
EPP, de uma área de propriedade do Município, localizada no Ce:1tro de 
Desenvolvimento de Assis - COA 11 , na Rua Pedro de Souza, cadastrada 
como Setor 06, Quadra: 228 (Ex-C), Lotes 42 ao 45, com um total de 2.370,00 
m2

, assim descrita: 

ÁREA: 2.370,00 m2 

LOCAL: Rua Pedro de Souza- S 06- Q 228 (Ex-C), lotes 42 ao 45- CDA 11 
-Assis 
PROPRIETÁRIO: Município de Assis 

DESCRIÇÃO: 

"Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Rua Pedro de 
Souza, junto à divisa do lote 41 , deste ponto segue em linha reta pelo 
alinhamento predial junto a Rua Pedro de Souza, numa distância de 40,00 
metros, até encontrar o ponto "B"; deste ponto deflete-se a direita e segue em 
linha reta com alinhamento junto ao lote 46, numa distância de 59,25 metros, 
até encontrar o ponto "C"; deste ponto def lete à direita e segue em linha reta 
confrontando com os lotes 1 O; 11 ; 12 e 13; numa distância de 40, 00 metros, 
até encontrar o ponto "D"; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta , 
confrontando com o lote 41 , numa distância de 59,25 metros, até encontrar o 
ponto "A", origem desta descrição, abrangendo uma área de 2.370,00 m2

." 

Parágrafo Único - A área acima descrita consta destacada no Desenho n° 6 .394, no 
Memorial Descritivo e no L3udo de Avaliação, elaborados pelo Departamento 
de Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis, que pa::>sam a 
integrar a presente Lü 

Art. 2° - A presente concessão de uso, com encargo, tem como finalidade a instalação 
da empresa ZILDA FERREIRA DOS SANTOS - EPP, no COA 11, para 
desenvolver atividades de comércio varejista de madeiras e artefatos. 

A presente concessão de uso será transformada em doação após o prazo 
estipulado no Artigo 1 o desta Lei, com a outorga de Escritura definitiva, desde 
que cumpridas todas as exigências constante na Lei Municipal n° 3.653/1998, 
alterada pela Lei n° 5.451/201 O. 

./ 
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Lei n° 6.420, de 19 de Dezembro de 2.017 ...... .... ...................... ...................... .. .. .. .... ...................................... .. 

Art. 4° - O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso da área. 

Art. 5° - O prazo para início operacional das atividades da empresa, será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão do uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) 
meses. 

Art. 6° - O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento 
da presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel ao patrimônio 
municipal, com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer 
indenização, independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou 
extrajudicial. 

Parágrafo Único - A reversão dar-se-á, ainda, nas mesmas condições previstas no 
"caput" , se a Empresa: 

I. Deixar caducar os prazos previstos nos Artigos 4° e 5°; 
11. Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original, mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 
111 . Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV.Subdividir a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela 
prevista no projeto original , utilizá-la para fins residenciais, ficando, ainda, 
proibido o desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela 
Prefeitura Municipal de Assis; 
V. Deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

Art. 7° - Fica a Empresa obrigada ao cumprimento dos dispositivos da Lei Municipal no 
3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações e das demais normas 
pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

Art. ao - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. go - Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Assis, em 19 de Dezembr 

LU B RGONSO 
Secretário Municipal de Governo e Administração 

Publicada no Departamento de Administração, em 19 de Dezembro de 2.017. 
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" MINUTA" 
TERMO DE CONCESSÃO DE USO N° _ _ /2017 

Que entre si celebram o Munic ípio de Assis 
e a Empresa ZILDA FERREIRA DOS SANTOS 
- EPP. 

Pelo presente Termo de Concessão de Uso, na melhor forma de direito, nos 
termos da Lei Municipal n° 3.653, de 08 de janeiro de 1998, com alterações introduzidas pela 
Lei n° 5.451 , de 28 de Setembro de 2010, de um lado o MUNICÍPIO DE ASSIS, com Paço 
Municipal na Avenida Rui Barbosa, n° 926, Centro, nesta cidade de Assis, Estado de São 
Paulo, inscrito no CNPJ/MF n° 46.179.941/0001-35, representado neste ato por seu Prefeito 
Municipal, JOSÉ APARECIDO FERNANDES, brasileiro, casado, produtor agropecuário, 
portador do R.G. no 10.908.015-4/SSP-SP e do CPF/MF . 004.959.018-90, doravante 
denominado simplesmente de CONCEDENTE, e por outro lado a Empresa 
ZILDA FERREIRA DOS SANTOS - EPP, inscrita no CNPJ n° 22.935.116/0001-55, com sede 
na Avenida Dom Antonio, n° 1015, nesta cidade de Assis , neste ato representada pela sua 
sócia proprietária, Sra. ZILDA FEREIRA DOS SANTOS, portadora do R.G. n° 17.654.658-3 
SSP/SP e do CPF n°015.030.868-01 , residente e domiciliada na Rua Candido de Oliveira 
Carvalho, n° 799, em Assis, daqui por diante chamada tão somente de CONCEDIDA, 
autorizados pela Lei n° de_ de de 2017 , têm entre si justo e 
pactuado o que segue: 

CLÁIJSULA I 

Trata-se a presente concessão de uso, com encargo, de uma área de propriedade 
do Município, abaixo descrita, à CONCEDIDA, que tem como finalidade o comércio varejista 
de madeiras e artefatos: 

Á REA: 2.370,00 m2 

LOCAL: Rua Pedro de Souza- S 06- Q 228 (Ex-C), lotes 42 ao 45- COA 11 -

Assis 
PROPRIETÁRIO: Município de Assis 

DESCRIÇÃO: 

"Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Rua Pedro de Souza, 
junto à divisa do lote 41 , deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial 
junto a Rua Pedro de Souza, nums distância de 40,00 metros, até encontrar o 
ponto "B"; deste ponto deflete-se a direita e segue em linha reta com alinhamento 
junto ao lote 46, numa distância de 59,25 metros, até encontrar o ponto "C"; deste 
ponto deflete à direita e segue em linha reta confrontando com os lotes 1 O; 11 ; 12 
e 13; numa distância de 40, 00 metros, até encontrar o ponto "O"; deste ponto 
deflete à direita e segue em linha reta , confrontando com o lote 41 , numa distância 
de 59,25 metros, até enccntr?r o ponto "A", origem desta descrição, abrangendo 
uma área de 2.370,00 m"!, rJestaGada no Desenho n° 6.394, no Memorial 
Descritivo e no Laudo c~;.: ?.val:ação, elaborados pelo Departamento de 
Planejamento e Projetos da Pre~c!l•Jru Municipal de Assis." 
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CLÁUSULA 11 

O prazo de duração da presente concessão de uso será por um período de 5 
(cinco) anos, contados a partir da data de assinatura deste instrumento. Findo esse prazo, 
desde que cumpridas todas as exigências contidas na Lei n° 3.653/1 998 e suas alte!"ações 
posteriores, a área será doada à CONCEDIDA, com a outorga da Escritura definitiva. 

CLÁUSULA 111 

O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso. 

CLÁUSULA IV 

O prazo para início operacional das atividades da empresa será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão cie uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) meses. 

CLÁUSULA V 

O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento da 
presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel cedido ao patrimônio municipal, 
com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer indenização, 
independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou extra-judicial. 

CLÁUSULA VI 

A reversão dar-se-á, se a CONCEDIDA: 

1- Deixar caducar os prazos previstos nas cláusulas constantes deste Termo e na 
Lei n° 3.653/98 e suas alterações posteriores; 

11- Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original , mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 

111- Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV- Subdividir a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela prevista 

no projeto original , utilizá-la para fins residenciais, f icando, ainda, proibido o 
desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela Prefeitura Municipal 
de Assis; 

V- deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

CLÁUSULA VIl 

A CONCEDIDA estará isenta de impostos, taxas e emolumentos mun1c1pais 
incidentes sobre a aprovação do Projeto e de tributos municipais pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
contados da data da assinatura do termo de concessão de uso. 
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CLÁUSULA VIII 

A CONCEDIDA será obrigada a recolher todos os tributos municipais, estaduais e 
federais no Município de Assis . 

CLÁUSULA IX 

Fica a CONCEDIDA obrigada ao cumprimento dos dispositivo::; dós Leis 
Municipais no 3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações posteriores, das demais 
legislações pertinentes e aplicáveis á espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

CLÁUSULA X 

Em caso de concordata, hasta pública, falência, extinção ou liquidação da 
CONCEDIDA ou DONATÁRIA, terá o CONCEDENTE direito de preferência em relação ao 
imóvel cedido, nos termos do inciso VI , do artigo 21 , da Lei n° 3.653/98. 

CLÁUSULA XI 

A CONCEDIDA não poderá, sem anuência do CONCEDENTE e aprovação do 
Poder Legislativo, alterar os objetivos do Projeto, ceder ou alienar o imóvel ora cedido. 

CLÁUSULA XII 

Todos os tributos, custas e outros emolumentos devidos em razão da lavratura do 
termo de concessão de uso, da escritura de doação e do termo de garantia, se existentes, 
bem como seus registros nos órgãos competentes, serão de exclusiva responsabilidade da 
CONCEDIDA. 

CLÁUSULA XIII 

O presente Termo de Concessão de Uso deverá ser registrado junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura 
do termo, sob pena de nulidade do mesmo. 

CLÁUSULA XIV 

Os casos omissos ou excepcionais não previstos na presente Lei serão dec;ididos 
pelo CONCEDENTE. 

CLÁUSULA XV 

Fica eleito o Foro da Comarca ele Assis/SP, para dirimir dúvida que surgir entre as 
partes, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E, por estarem justos e avençados, assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo subscrevem. 

Prefeitura Municipal de Assis, em __ de ______ de 2.017 . 

MUNICÍPIO DE ASSIS 
Concedente 

ZILDA FERREIRA DOS SANTOS - EPP 
Concedida 

ZILDA FERREIRA DOS SANTOS 
Sócia proprietária 

Testemunhas: 

1a) ________________________ ___ 

assinatura 

Nome: ------------···------ --
CPF: ----------------

2a) 
-------~------

assinatura 

Nome: __________________ __ 

CPF: --------------



Prefeitura Munic i pa~ l die Assis 
Secreta ria Mu nicipal d e Plon e jamen to1 Obra's e Se rviços 

Departamento de Pla nejame nto e Pro jetos 

MEMORIAL DESCRITIVO 

ASSUNTO: Área a ser cedida 

FINALIDADE: Instalação da Empresa Zilda Ferreira dos Santos - EPP. 

ÁREA: 2 .370,00 m2 

LOCAL: Rua Pedro de Souza- S 006- 0228 (Ex-C)- Lotes 42 a 45 

COA li- Assis/SP 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 

Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Rua Pedro de 

Souza, junto à divisa do lote 41 , deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento 

predial junto a Rua Pedro de Souza, numa distância de 40,00 metros, até encontrar o 

ponto "B"; deste ponto deflete-se a direita e segue em linha reta com alinhamento junto 

a ao lote 46, numa distância de 59,25 metros, até encontrar o ponto "C"; deste ponto 

deflete à direita e segue em linha reta confrontando com os lotes 1 O; 11 ; 12 e 13, 

numa distância de 40,00 metros, até encontrar o ponto "D"; deste ponto deflete à 

direita e segue em linha reta, confrontando com o lote 41 , numa distância de 59,25 

metros, até encontrar o ponto "A"; origem desta descrição, abrangendo uma àrea de 

2.370,00 m2
. Tudo de acordo com o desenho n° 6.394, elaborado pelo Departamento 

de Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis. 

Assis, 25 de outubro de 2.017. 

Eduardo Da id Figueired<7 
Engenheiro Civil 

CreaiSP 5069705089 
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LINHA DE ALTA TENSÃO (CESP) _X 
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RUA PEDRO DE SOUZA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 
S ECRETARIA DE PLANEJA MENTO , O BRAS E S ERVIÇ O S 

FO~ 

ÁREA A SER CEDIDA À EMPRESA ZILDA FERREIRA DOS SANTOS- EPP. 

ÚNICA 
RUA PEDRO DE SOUZA - SOOG - Q 228 (EX C) - I OTF~ 4? A 4c:; - ínA l i 



1. Objeto: 

2. Finalidade: 

3. Croqui: 

4. Data Base: 

5. Local: 

6. Proprietário: 

7. Dimensões: 

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços 

AVALIAÇÃO 

Área a ser cedida 

Instalação da empresa Zilda Ferreira dos Santos - EPP 

6.394- folha única 

Outubrol2017 

Rua Pedro de Souza - S. 06 - Q . 228 - L. 042 a 045 
COA li - AssisiSP 

Prefeitura Municipal de Assis 

Área (At) = 
Testada (T) = 

2.370,00 m2
; 

40,00 m; 

8. Valor do Terreno: 
Pela planta genérica de valores do município, elaborada a 

partir de pesquisa imobiliária, obtém-se que o valor médio do metro linear de testada 
corrigida é de R$ 569,53 (quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três 
centavos), o qual será adotado nesta avaliação. 

8.1. Testada Corrigida (TC) 
TC = ( ( At x T ) I 30 ) Yí 
TC = (( 2.370,00 x 40,00) I 30) Yí 
TC = 56,21 m 

8.2. Valor Total do Terreno (VT) 
VT = TC x VL 
VT = 56,21 X 569,53 
VT =R$ 32.015,48 

A presente avaliação importou em R$ 32.015,48 (trinta e 
dois mil e quinze reais e quarenta e oito centavos). 

Eng. Guil~none Daré 
Departamento de Controle Urbano 
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LEI Nº 6.421, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2.017 
Proj . Lei nº 130/17 - Autoria : Prefeito Municipal José Aparecido Fernandes 

Autoriza o Executivo a conceder o uso de uma 
área situada no Centro de Desenvolvimento de 
Assis - COA li para a empresa SOUZA E 
GARCIA COSMÉTICOS L TOA - ME e dá outras 
providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS: 
Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei : 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso, com encargo, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, à empresa SOUZA E GARCIA COSMÉTICOS 
L TOA - ME, de uma área de propriedade do Município, localizada no Centro 
de Desenvolvimento de Assis - COA li , na Rua Raja Jabur, cadastrada como 
Setor 06, Quadra 230 (Ex-F) , Lotes 28 ao 33, com um total de 3.537,62 m2

, 

assim descrita: 

ÁREA: 3.537,62 m2 

LOCAL: Rua Raja Jabur, S 06 - Q 230 (Ex-F), lotes 28 ao 33 - COA li -Assis 
PROPRIETÁRIO: Município de Assis 

DESCRIÇÃO: 

"Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Rua Raja Jabur, 
junto à divisa do lote 34 , deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento 
predial do lote 34, numa distância de 59,25 metros, até encontrar o ponto "B"; 
deste ponto deflete a direita e segue em linha reta confrontando com o lote 
27, numa distância de 60,00 metros, até encontrar o ponto "C"; deste ponto 
deflete à direita e segue em linha reta com al inhamento predial junto a Rua 2, 
numa distância de 50,85 metros, até encontrar o ponto "D"; deste ponto segue 
em curva à direita com raio de 9 metros e desenvolvimento de 14, 14 metros, 
até encontrar o ponto "E"; deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento 
predial junto a Av. Raja Jabur, numa distância de 51 ,00 metros, até encontrar 
o ponto "A", origem desta descrição, abrangendo uma área de 3.537,62 m2

." 

Parágrafo Único - A área acima descrita consta destacada no Desenho nº 6.395, no 
Memorial Descritivo e no Laudo de Avaliação, elaborados pelo Departamento 
de Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis , que passam a 
integrar a presente Lei. 

Art. 2º - A presente concessão de uso, com encargo, tem como finalidade a instalação 
da empresa SOUZA E GARCIA COSMÉTICOS LTDA - ME, no COA 11 , para 
desenvolver atividades de indústria e comércio de cosméticos, rrodutos de 
perfumaria e de higiene pessoal, importação e exportação. 

Art. 3º - A presente concessão de uso será transformada em doação após o prazo 
estipulado no Artigo 1 º desta Lei , com a outorga de Escritura definitiva, desde 
que cumpridas todas as exigências constante na Lei Municipal nº 3.653/1998, 
alterada pela Lei nº 5.451/2010. 

1

/ v-
Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP § ~ 
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Lei nº 6.421 , de 19 de Dezembro de 2.017 ... .... ... .. ..... .. ... .. ..... ....... .... ...... .... ... ... ....... .... ... ..... ..... ..... .. ............ .... . 

Art. 4º - O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso da área. 

Art. 5º - O prazo para início operacional das atividades da empresa, será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão do uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) 
meses. 

Art. 6º - O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento 
da presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel ao patrimônio 
municipal, com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer 
indenização, independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou 
extrajudicial. 

Parágrafo Único - A reversão dar-se-á, ainda, nas mesmas condições previstas no 
"caput", se a Empresa: 

1. Deixar caducar os prazos previstos nos Artigos 4º e 5º; 
li. Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original , mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 
Ili. Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV.Subdividir a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela 
prevista no projeto original , utilizá-la para fins residenciais , ficando, ainda, 
proibido o desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela 
Prefeitura Municipal de Assis ; 
V. Deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa , hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

Art. 7º - Fica a Empresa obrigada ao cumprimento dos dispositivos da Lei Municipal nº 
3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações e das demais normas 
pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Assis , em 19 de Deze 

Secretário Municipal de G vemo e Administração 
Publicada no Departamento de Administração, em 19 de Dezembro de 2.01 7. 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP 
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"MINUTA" 
TERMO DE CONCESSÃO DE USO Nº /2017 --

Que entre si celebram o Município de 
Assis e a Empresa SOUZA E GAR.CIA 
COSMÉTICOS L TOA - ME. 

Pelo presente Termo de Concessão de Uso, na melhor forma de direito, nos 
termos da Lei Municipal nº 3.653, de 08 de janeiro de 1998, com alterações introduzidas 
pela Lei nº 5.451, de 28 de Setembro de 2010, de um lado o MUNICÍPIO DE ASSIS, com 
Paço Municipal na Avenida Rui Barbosa, nº 926, Centro, nesta cidade de Assis , Estado de 
São Paulo, inscrito no CNPJ/MF nº 46.179.941/0001-35, representado neste ato por seu 
Prefeito Municipal , JOSÉ APARECIDO FERNANDES, brasileiro, casado, produtor 
agropecuário, portador do R.G. nº 10.908.015-4/SSP-SP e do CPF/MF 004.959.018-90, 
doravante denominado simplesmente de CONCEDENTE, e por outro lado a Empresa 
SOUZA E GARCIA COSMETICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 23.677.191/0001-26, 
com sede na Avenida Luiz Carlos da Silveira , nº 175, nesta cidade de Assis , neste ato 
representado pelo seu Sócio Administrador, Sr. EMANOEL RICARDO MARTINS DE 
SOUZA, portador do R.G. nº 30.729.964-8 SSP/SP e do CPF nº 284.782.808-71 , residente 
e domiciliado na Rua Luiz Carlos da Silveira , nº 335, em Assis , daqui por diante chamada 
tão somente de CONCEDIDA, autorizados pela Lei nº , de_ de de 
2017, têm entre si justo e pactuado o que segue: 

CLÁUSULA! 

Trata-se a presente concessão de uso, com encargo, de uma área de 
propriedade do Município, abaixo descrita, à CONCEDIDA, que tem como finalidade 
desenvolvimento de atividades de indústria e comércio de cosméticos, produtoa de 
perfumaria e de higiene pessoal , importação e exportação: 

ÁREA: 3.537,62 m2 

LOCAL: Rua Raja Jabur, S 06 - Q 230 (Ex-F), lotes 28 ao 33 - COA li - Assis 
PROPRIETÁRIO: Município de Assis 

DESCRIÇÃO: 

"Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Rua Raja Jabur, junto 
à divisa do lote 34, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial do 
lote 34, numa distância de 59,25 metros, até encontrar o ponto "B"; deste ponto 
deflete a direita e segue em linha reta confrontando com o lote 27, numa 
distância de 60,00 metros, até encontrar o ponto "C"; deste ponto deflete à 
direita e segue em linha reta com alinhamento predial junto a Rua 2, numa 
distância de 50,85 metros, até encontrar o ponto "D"; deste ponto segue em 
curva à direita com raio de 9 metros e desenvolvimento de 14, 14 metros, até 
encontrar o ponto "E"; deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial 
junto a Av. Raja Jabur, numa distância de 51 ,00 metros, até encontrar o ponto 
"A", origem desta descrição, abrangendo uma área de 3.537,62 m2

, destacada 
no Desenho nº 6.395, no Memorial Descritivo e no Laudo de Avaliação, 
elaborados pelo Departamento de Planejamento e Projetos da Prefeitura 
Municipal de Assis ." 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP 
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CLÁUSULA li 

O prazo de duração da presente concessão de uso será por um período de 5 
(cinco) anos, contados a partir da data de assinatura deste instrumento. Findo esse prazo, 
desde que cumpridas todas as exigências contidas na Lei nº 3.653/1998 e suas alterações 
posteriores, a área será doada à CONCEDIDA, com a outorga da Escritura definitiva. 

CLÁUSULA Ili 

O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso. 

CLÁUSULA IV 

O prazo para início operacional das atividades da empresa será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão de uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) meses. 

CLÁUSULA V 

O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancel2mento da 
presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel cedido ao patrimônio 
municipal, com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer indenização, 
independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou extra-judicial. 

CLÁUSULA Vi 

A reversão dar-se-á, se a CONCEDIDA: 

1- Deixar caducar os prazos previstos nas cláusulas constantes deste Termo e 
na Lei nº 3.653/98 e suas alterações posteriores; 

11- Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original , mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 

Ili- Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV- Subdividir a área , dando à mesma outra destinação diferente daquela 

prevista no projeto original , utilizá-la para fins residenciais , ficando, ainda, 
proibido o desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela 
Prefeitura Municipal de Assis ; 

V- deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa , hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

CLÁUSULA VII 

A CONCEDIDA estará isenta de impostos, taxas e emolumentos municipais 
incidentes sobre a aprovação do Projeto e de tributos municipais pelo prazo de 5 (cinco) 
anos, contados da data da assinatura do termo de concessão de uso. 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP 
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CLÁUSULA VIII 

A CONCEDIDA será obrigada a recolher todos os tributos municipais, estaduais 
e federais no Município de Assis. 

CLÁUSULA IX 

Fica a CONCEDIDA obrigada ao cumprimento dos dispositivos das Leis 
Municipais nº 3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações posteriores, das demais 
legislações pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

CLÁUSULA X 

Em caso de concordata , hasta pública, falência , extinção ou liquidação da 
CONCEDIDA ou DONATÁRIA, terá o CONCEDENTE direito de preferência em relação ao 
imóvel cedido, nos termos do inciso VI, do artigo 21 , da Lei nº 3.653/98. 

CLÁUSULA XI 

A CONCEDIDA não poderá , sem anuência do CONCEDENTE e aprovação do 
Poder Legislativo, alterar os objetivos do Projeto, ceder ou alienar o imóvel ora cedido. 

CLÁUSULA XII 

Todos os tributos, custas e outros emolumentos devidos em razão da lavratura 
do termo de concessão de uso, da escritura de doação e do termo de garantia , se 
existentes , bem como seus registros nos órgãos competentes, serão de exclusiva 
responsabilidade da CONCEDIDA. 

CLÁUSULA XIII 

O presente Termo de Concessão de Uso deverá ser registrado junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de 
assinatura do termo, sob pena de nulidade do mesmo. 

CLÁUSULA XIV 

Os casos omissos ou excepcionais não previstos na presente Lei serão 
decididos pelo CONCEDENTE. 

CLÁUSULA XV 

Fica eleito o Foro da Comarca de Assis/SP, para dirimir dúvida que surgir entre 
as partes, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro -Assis -SP 



.Prefe,itura Municipa1/I de Assis 
Secre ta ria Mu nicipal d e Pla.nejan1en'to, Obras e Serviç.os 

Departamento de Planeiomento e Profetos 

MEMORIAL DESCRITIVO 

ASSUNTO: Área a ser cedida 

FINALIDADE: Instalação da Empresa Souza e Garcia Cosméticos L TDA - ME. 

ÁREA: 3.537,62 m2 

LOCAL: Av. Raja Jabur - S 006 - 0230 (Ex-F) - Lotes 28 a 33 

CDA 11-Assis/SP 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 

Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Av. Raja Jabur, 

junto à divisa do lote 34 , deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial do 

lote 34, numa distância de 59,25 metros, até encontrar o ponto "B"; deste ponto deflete 

à direita e segue em linha reta confrontando com o lote 27, numa distância de 60,00 

metros, até encontrar o ponto "C'', deste ponto deflete à direita e segue em linha reta 

com alinhamento predial junto a Rua 2, numa distância de 50,85 metros, até encontrar 

o ponto "D"; deste ponto segue em curva à direita com raio de 9 metros e 

desenvolvimento de 14, 14 metros, até encontrar o ponto "E"; deste ponto segue em 

linha reta pelo alinhamento predial junto a Av . Raja Jabur, numa distância de 51 ,00 

metros, até encontrar o ponto "A"; origem desta descrição, abrangendo uma área de 

3.537,62 m2
. Tudo de acordo com o desenho nº 6.395 , elaborado pelo Departamento 

de Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis . 

Assis , 25 de outubro de 2.017. 

Eduardo Da Figueiredo 
Engenheiro Civil 

Crea/SP 5069705089 



1. Objeto: 

2. Finalidade: 

3. Croqui: 

4. Data Base: 

5. Local: 

6. Proprietário: 

7. Dimensões: 

Secretaria Munkipal de Planejamento, Obras e Servi,ços 

AVALIAÇÃO 

Área a ser cedida 

Instalação da empresa Souza e Garcia Cosméticos Ltda -
ME 

6.395 - folha única 

Outubro/2017 

Avenida Raja Jabur - S. 06 - Q. 230 - L. 028 a 033 
COA li - Assis/SP 

Prefeitura Municipal de Assis 

Área (At) = 
Testada (T) = 

3.537,62 m2
; 

60,00 m; 

8. Valor do Terreno: 
Pela planta genérica de valores do município, elaborada a 

partir de pesquisa imobiliária, obtém-se que o valor médio do metro linear de testada 
corrigida é de R$ 569,53 (quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três 
centavos), o qual será adotado nesta avaliação. 

8.1. Testada Corrigida (TC) 
TC = ( ( At x T ) I 30 ) % 
TC = (( 3.537,62 x 60,00) I 30) % 
TC=84,11m 

8.2. Valor Total do Terreno (VT) 
VT = TC x VL 
VT = 84, 11 x 569,53 
VT = R$ 47.905,70 

A presente avaliação importou em R$ 47.905,70 (quarenta 
e sete mil novecentos e cinco reais e setenta centavos) . 

Eng. Guilhe~ne Daré 
Departamento de Controle Urbano 
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LEI N° 6.423, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2.017 
Proj. Lei n° 133/17- Autoria: Prefeito Municipal José Aparecido Fernandes 

Autoriza o Executivo a conceder o uso de uma 
área de propriedade do Município, situada na 
rua Maestro Augusto Matias para a empresa 
ELISANGELA DO VALE MARCOLA NEGRÃO
ME e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS: 
Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1°- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso, com encargo, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, à empresa ELISANGELA DO VALE 
MARCOLA NEGRÃO - ME, de uma área de propriedade do Município, 
localizada na Rua Maestro Augusto Matias, cadastrada como Setor 04, 
Quadra 322, Lote 36, (ex fração O) com um total de 869,97 m2

, assim 
descrita: 

ÁREA: 869,97 m2 

LOCAL: Rua Maestro Augusto Mathias - S 004 - 0322 - L 36 (Ex. Fração 
O) - Assis - SP 
DESCRIÇÃO: 
"Começa no ponto "A-7", situado no alinhamento predial da Rua Maestro 
Augusto Mathias, junto à divisa do lote 41 , deste ponto segue em linha reta 
pelo alinhamento predial junto da Rua Maestro Augusto Mathias, numa 
distância de 16,59 metros, até encontrar o ponto "A-8"; deste ponto deflete à 
direita e segue em linha reta confrontando com lote 37, numa distâocia de 
44,26 metros, até encontrar o ponto "H-2"; deste ponto deflete à direita e 
segue em linha reta confrontando com Linha de Manobra, numa distância de 
24,35 metros, até encontrar o ponto "H-3"; deste ponto deflete à direita e 
segue em linha reta , confrontando com lote 41 , numa distância de 30,84 
metros, até encontrar o ponto "A-18"; deste ponto segue em linha reta , 
confrontando com lote 41 , numa distância de 16,44 metros, até encontrar o 
ponto "A-7"; origem desta descrição, abrangendo uma área de 869,97 m2

." 

Parágrafo Único - A área acima descrita consta destacada no Desenho n° 6.380, no 
Memorial Descritivo e no Laudo de Avaliação, elaborados pelo Departamento 
de Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis, que passam a 
integrar a presente Lei. 

Art. 2° - A presente concessão de uso, com encargo, tem como finalidade a instalação 
da empresa ELISANGELA DO VALE MARCOLA NEGRÃO - ME, para 
desenvolver atividades de fabricação de massas alimentícias com 
fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo 
domiciliar. 

Art. 3° - A presente concessão de uso será transformada em doação após o prazo 
estipulado no Artigo 1 o desta Lei, com a outorga de Escritura definitiva, desde 
que cumpridas todas as exigências constante na Lei Municipa l n° 3.653/1998, 
alterada pela Lei n° 5.451/201 O. " 
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Lei n° 6.423, de 19 de Dezembro de 2.017 .. ... ......................... .... .. ................... ... ........ ... ..... .............................. . 

Art. 4° - O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso da área. 

Art. 5° - O prazo para início operacional das atividades da empresa, será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão do uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) 
meses. 

Art. 6° - O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento 
da presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel ao patrimônio 
municipal, com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer 
indenização, independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou 
extrajudicial. 

Parágrafo Único - A reversão dar-se-á, ainda, nas mesmas condições previstas no 
"caput" , se a Empresa: 

I. Deixar caducar os prazos previstos nos Artigos 4o e 5°; 
11. Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original , mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 
111. Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV.Subdividir a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela 
prevista no projeto original , utilizá-la para fins residenciais, ficando, ainda, 
proibido o desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela 
Prefeitura Municipal de Assis ; 
V. Deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

Art. 7° - Fica a Empresa obrigada ao cumprimento dos dispositivos da Lei Municipal no 
3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações e das demais normas 
pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

Art. ao - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Assis, em 19 de Dezembro 

LUCI 
Secretário Municipal de 9. verno e Administração 

Publicada no Departamento de Administração, em 19 de Dezembro de 2.017. 
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"MINUTA" 
TERMO DE CONCESSÃO DE USO N° /2017 

----' 

Que entre si celebram o Município de 
Assis e a Empresa ELISANGELA DO VALE 
MARCOLA NEGRÃO - ME. 

Pelo presente Termo de Concessão de Uso, na melhor forma de direito, nos 
termos da Lei Municipal n° 3.653, de 08 de janeiro de 1998, com alterações introduzidas pela 
Lei n° 5.451 , de 28 de Setembro de 2010, de um lado o MUNICÍPIO DE ASSIS, com Paço 
Municipal na Avenida Rui Barbosa, n° 926, Centro, nesta cidade de Assis, Estado de São 
Paulo, inscrito no CNPJ/MF n° 46.179.941 /0001-35, representado neste ato por seu Prefeito 
Municipal, JOSÉ APARECIDO FERNANDES, brasileiro, casado, produtor agropecuário, 
portador do R.G . no 10.908.015-4/SSP-SP e do CPF/MF 004.959.018-90, doravante 
denominado simplesmente de CONCEDENTE, e por outro lado a Empresa ELISANGELA DO 
VALE MARCOLA NEGRÃO- ME, inscrita no CNPJ n° 13.054.688/0001-34, com sede na 
Avenida São Cristóvão, n° 180, nesta cidade de Assis, neste ato representada pelo sua Sócia 
Proprietária, Sra. ELISANGELA DO VALE MARCOLA NEGRÃO, portadora do R.G. n° 
25.497.209-3 SSP/SP e do CPF n° 164.536.288-48, residente e domiciliado na Avenida São 
Cristóvão, 180, fundos, na Vila Triângulo, em Assis, daqui por diante chamada tão somente 
de CONCEDIDA, autorizados pela Lei n° , de_ de de 2017, têm entre 
si justo e pactuado o que segue: 

CLÁUSULA I 

Trata-se a presente concessão de uso, com encargo, de uma área de propriedade 
do Município, abaixo descrita, à CONCEDIDA, que tem como finalidade a fabricação de 
massas alimentícias com fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para 
consumo domiciliar: 

ÁREA: 869,97 m2 

LOCAL: Rua Maestro Augusto Mathias - S 004 - 0322 - L 36 (Ex. Fração D) -
Assis- SP 

DESCRIÇÃO: 

"Começa no ponto "A-7" , situado no alinhamento predia l da Rua Maestro Augusto 
Mathias, junto à divisa do lote 41 , deste ponto segue em linha reta pelo 
alinhamento predial junto da Rua Maestro Augusto Mathias, numa distância de 
16,59 metros, até encontrar o ponto "A-8"; deste ponto deflete à direita e segue 
em linha reta confrontando com lote 37, numa distância de 44,26 metros, até 
encontrar o ponto "H-2"; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta 
confrontando com Linha de Manobra, numa distância de 24,35 metros, até 
encontrar o ponto "H-3"; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta, 
confrontando com lote 41 , numa distância de 30,84 metros, até encontrar o ponto 
"A-18"; deste ponto segue em linha reta , confrontando com lote 41 , numa 
distância de 16,44 metros, até encontrar o ponto "A-7"; origem desta descrição, 
abrangendo uma área de 869,97 m2

, destacada no Desenho n° 6.380, no 
Memorial Descritivo e no Laudo de Avaliação, elaborados pelo Departamento de 
Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis." 
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CLÁUSULA 11 

O prazo de duração da presente concessão de uso será por um período de 5 
(cinco) anos, contados a partir da data de assinatura deste instrumento. Findo esse prazo, 
desde que cumpridas todas as exigências contidas na Lei n° 3.653/1998 e suas alterações 
posteriores, a área será doada à CONCEDIDA, com a outorga da Escritura definitiva. 

CLÁUSULA 111 

O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso. 

CLÁUSULA IV 

O prazo para início operacional das atividades da empresa será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão de uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) meses. 

CLÁUSULA V 

O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento da 
presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel cedido ao patrimônio municipal, 
com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer indenização, 
independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou extra-judicial. 

CLÁUSULA VI 

A reversão dar-se-á, se a CONCEDIDA: 

1- Deixar caducar os prazos previstos nas cláusulas constantes deste Termo e na 
Lei n° 3.653/98 e suas alterações posteriores; 

11- Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto orig inal, mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 

111- Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV- Subdividir a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela prevista 

no projeto original , utilizá-la para fins residenciais, ficando, ainda, proibido o 
desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela Prefeitura Municipal 
de Assis; 

V- deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

CLÁUSULA VIl 

A CONCEDIDA estará isenta de impostos, taxas e emolumentos mun1c1pais 
incidentes sobre a aprovação do Projeto e de tributos municipais pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
contados da data da assinatura do termo de concessão de uso. 
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CLÁUSULA VIII 

A CONCEDIDA será obrigada a recolher todos os tributos municipais, estaduais e 
federais no Município de Assis. 

CLÁUSULA IX 

Fica a CONCEDIDA obrigada ao cumprimento dos dispositivos das Leis 
Municipais no 3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações posteriores, das demais 
legislações pertinentes e aplicáveis á espécie, adequando-se áquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

CLÁUSULA X 

Em caso de concordata, hasta pública, falência , extinção ou liquidação da 
CONCEDIDA ou DONATÁRIA, terá o CONCEDENTE direito de preferência em relação ao 
imóvel cedido, nos termos do inciso VI , do artigo 21 , da Lei n° 3.653/98. 

CLÁUSULA XI 

A CONCEDIDA não poderá, sem anuência do CONCEDENTE e aprovação do 
Poder Legislativo, alterar os objetivos do Projeto, ceder ou alienar o imóvel ora cedido. 

CLÁUSULA XII 

Todos os tributos, custas e outros emolumentos devidos em razão da lavratura do 
termo de concessão de uso, da escritura de doação e do termo de garantia, se existentes, 
bem como seus reg istros nos órgãos competentes, serão de exclusiva responsabilidade da 
CONCEDIDA. 

CLÁUSULA XIII 

O presente Termo de Concessão de Uso deverá ser registrado junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura 
do termo, sob pena de nulidade do mesmo. 

CLÁUSULA XIV 

Os casos omissos ou excepcionais não previstos na presente Lei serão decididos 
pelo CONCEDENTE. 

CLÁUSULA XV 

Fica eleito o Foro da Comarca de Assis/SP, para dirimir dúvida que surgir entre as 
partes, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E, por estarem justos e avençados, assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo subscrevem. 

Prefeitura Municipal de Assis, em __ de ______ de 201 7. 

MUNICÍPIO DE ASSIS 
Concedente 

ELISANGELA DO VALE MARCOLA NEGRÃO -ME 
Concedida 

Testemunhas: 

ELISANGELA DO VALE MARCOLA NEGRÃO 
Sócia Proprietária 

1a) ____________ _ _ _ _ _ _ _ ___ 

assinatura 

Nome: _________________ __ 

CPF: _____________________________ _ 

2a) - -------------------
assinatura 

Nome: ________________ __ 

CPF: --- - ----------- - -



Prefeitura Municipal d:e Assis 
Secreta ria Mu nicipal de Planejamento1 Obrras e Serviços 

Departamen to de Planeiomento e Projetos 

MEMORIAL DESCRITIVO 

ASSUNTO: Área a ser cedida 

FINALIDADE: Instalação da Empresa Elisângela do Vale Marcola Negrão- ME. 

ÁREA: 869,97 m2 

LOCAL: Rua Maestro Augusto Mathias - S 004 - Q322 - L 36 (Ex. Fração D) -

Assis/SP 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 

Começa no ponto "A-7", situado no alinhamento predial da Rua Maestro 

Augusto Mathias, junto à divisa do lote 41 , deste ponto segue em linha reta pelo 

alinhamento predial junto da Rua Maestro Augusto Mathias, numa distância de 16,59 

metros, até encontrar o ponto "A-8"; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta 

confrontando com lote 37, numa distância de 44,26 metros, até encontrar o ponto "H-

2"; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta confrontando com Linha de 

Manobra, numa distância de 24,35 metros, até encontrar o ponto "H-3"; deste ponto 

deflete à direita e segue em linha reta, confrontando com lote 41 , numa distância de 

30,84 metros, até encontrar o ponto "A-18"; deste ponto segue em linha reta, 

confrontando com lote 41 , numa distância de 16,44 metros, até encontrar o ponto "A-

7"; origem desta descrição, abrangendo uma área de 869,97 m2
. Tudo de acordo com 

o desenho n° 6.380, elaborado pelo Departamento de Planejamento e Projetos da 

Prefeitura Municipal de Assis. 

Assis, 08 de novembro de 2.017. 



1. Objeto: 

2. Finalidade: 

3. Croqui: 

4. Data Base: 

5. Local : 

6. Proprietário: 

7. Dimensões: 

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços 

AVALIAÇÃO 

Área a ser cedida 

Instalação da empresa Elisângela do Vale Marcola 
Negrão- ME 

6.380 -folha única 

Novembrol2017 

Rua Maestro Augusto Mathias - S. 04 - Q . 322 - L. 036 -
AssisiSP 

Prefeitura Municipal de Assis 

Área (At) = 
Testada (T) = 

869,97 m2
; 

16,59 m; 

8. Valor do Terreno: 
Pela planta genérica de valores do município, elaborada a 

partir de pesquisa imobiliária, obtém-se que o valor médio do metro linear de testada 
corrigida é de R$ 1.067,89 (mil e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos), o 
qual será adotado nesta avaliação. 

8.1. Testada Corrigida (TC) 
TC = ( ( At x T ) I 30 ) Y2 
TC = (( 869,97 x 16,59 ) I 30) Y2 
TC = 21 ,93 m 

8.2. Valor Total do Terreno (VT) 
VT = TC x VL 
VT = 21 ,93 X 1.067,89 
VT = R$ 23.422,93 

A presente avaliação importou em R$ 23.422,93 (vinte e 
três mil quatrocentos e vinte dois reais e noventa e três centavos). 

~ 
Eng. Guilherme Zorzenone Daré 

Departamento de ContrniP. I Jrh ::mn 
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LEI N° 6.424, !J:::: 19 DE DEZEMBRO DE 2.017 
Proj . Lei n° 134/17 - Autor:e.: Prefeito Municipal .José Aparecido Fernandes 

Autoriza o Executivo a conceder o uso de uma 
área de propriedade do Município, situada na 
rua Maestro Augusto Matias para a empresa 
TECNOLOGIA EM SAÚDE - INDÚSTRIA DE 
ALIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS L TOA -
ME e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUN:·. :iPIO DE ASSIS: 
Faço saber que a Câr.lé.:c: Municipal de Assis aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso, com encargo, 
pelo prazo de 5 (cinco). ãno8, 3 empresa TECNOLOGIA EM SAÚDE -
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS L TOA - ME, 
de uma área de propr·i."3::iade do Município, localizada na Rua Maestro 
Augusto Matias, cadastradp como Setor 04, Quadra 322, Lote 37, (ex fração 
e) com um tota l de: 1.100,00 m2

, assim descrita: 

ÁREA: 1.100,00 m2 

LOCAL: Rua Maest(o augusto Mathias - S 004 - 0322 - L 37 (Ex. 
Fração E)- Assis/SP 
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 
"Começa no ponto "A-1 O", situado no alinhamento predial da Rua Maestro 
Augusto Mathias, junto a divisa do lote 36, deste ponto segue em linha reta 
pelo al inhamento pred1ai junto a Rua tvlaestro Augusto Mathias, numi3 
distância de 15,64 matrcs, até er.tcontrar o ponto "A-11 "; deste ponto deflete à 
esquerda e segue em linh8 n:i2- pelo alinhamento predial junto a Rua Maestro 
Augusto Mathias, numa dist:'lnci3 ue 6,00 ~etros , até encontrar o ponto "A-
12"; deste ponto deflere u direita e segue em linha reta confrontando com lote 
38, numa distância· de 43,1 4 matiOs, até encontrar o ponto "H-1 "; deste ponto 
deflete à direita e segue em linh3 reta , confrontando com Linha de Manobra, 
numa distância cie 29,39 metros, até encontrar o ponto ''H-2"; deste ponto 
deflete à direita e segu~ em linha reta, confrontando com lote 36, numa 
distância de 44,26 metrcs, élté encontrar o ponto "A-1 O"; origem desta 
descrição, abrangendo um á área de 1.100,00 m2

." 

Parágrafo Único- A área acima descrita consta destacada no Desenho n° 6.381 , no 
Memorial Descritivo e no Laudo de Avaliação, elaborados pelo Departamento 
de Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis, que passam a 
integrar a presente Lei. 

Art. 2° - A presente concessão de uso, com encargo, tem como finalidade a instalação 
da empresa TECNOLOGIA EM SAÚDE - INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 
COMÉRCIO E SERVIÇOS L TOA - ME, para desenvolver atividades de 
fabricação de vinagres especiais, orgánicos, feitos de frutas brasileiras. 

11 
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Lei n° 6.424, de 19 de Dezembro de 2.017 

Art. 3° - A presente concessão de uso será transformada em doação após o prazo 
estipulado no Artigo 1 o desta Lei , com a outorga de Escritura definitiva, desde 
que cumpridas todas as exigências constante na Lei Municipal n° 3.653/1998, 
alterada pela Lei n° 5.451 /2010. 

Art. 4° - O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso da área. 

Art. 5° - O prazo para início operacional das atividades da empresa, será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão do uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) 
meses. 

Art. 6° - O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento 
da presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel ao patrimônio 
municipal, com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer 
indenização, independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou 
extrajudicial . 

Parágrafo Único - A reversão dar-se-á, ainda, nas mesmas condições previstas no 
"caput", se a Empresa: 

I. Deixar caducar os prazos previstos nos Artigos 4° e 5°; 
11. Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original, mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Cãmara 
Municipal. 
111. Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV.Subdividir a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela 
prevista no projeto original, utilizá-la para fins residencia is, ficando, ainda, 
proibido o desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela 
Prefeitura Municipal de Assis ; 
V. Deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

Art. 7° - Fica a Empresa obrigada ao cumprimento dos dispositivos da Lei Municipal no 
3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações e das demais normas 
pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Assis, em 19 de 

Administração 
ração, em 19 de Dezembro de 2.017. 
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"MINUTA" 
TERMO DE CONCESSÃO DE USO N° __ ./2017 

Que entre si celebram o Município de Assis 
e a Émpresa TECNOLOGIA EM SAÚDE -
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS COMÉRCIO E 
SERVIÇOS L TOA - ME. 

Pelo presente Termo de Concessão de Uso, na melhor forma de direito, nos 
termos da Lei Municipal n° 3.653, de 08 de janeiro de 1998, com alterações introduzidas 
pela Lei n° 5.451 , de 28 de Setembro de 201 O, de um lado o MUNICÍPIO DE ASSIS, com 
Paço Municipal na Avenida Rui Barbosa, n° 926, Centro, nesta cidade de Assis , Estado de 
São Paulo, inscrito no CNPJ/MF n° 46.179.941/0001-35, representado neste ato por seu 
Prefeito Municipal, JOSÉ APARECIDO FERNANDES, brasileiro , casado, produtor 
agropecuário, portador do R.G. no 10.908.015-4/SSP-SP e do CPF/MF 004.959.018-90, 
doravante denominado simplesmente de CONCEDENTE, e por outro lado a Empresa 
TECNOLOGIA EM SAÚDE - INDÚSTRIA DE ALIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA- ME, inscrita no CNPJ n° 02.183.652/0001-34, com sede na Rua Lycio Brandão de 
Camargo, n° 89, box 04, nesta cidade de Assis , neste ato representada pelo sua 
Proprietária, Sra. CLARA SPINOSA ZANCHETTA, portadora do R.G. n° 39.938.631-2 
SSP/SP e do CPF n° 405.892.628-74, residente e domiciliada na Rua H. L. Souza, 123, em 
Assis , daqui por diante chamada tão somente de CONCEDIDA, autorizados pela Lei n° 
___ , de_ de de 2017, têm entre si justo e pactuado o que segue: 

CLÁUSULA I 

Trata-se a presente concessão de uso, com encargo, de uma área de 
propriedade do Município, abaixo descrita, à CONCEDIDA, que tem como finalidade 
desenvolver atividades de fabricação de vinagres especiais, orgânicos, feitos de frutas 
brasileiras : 

ÁREA: 1.100,00m2 

LOCAL: Rua Maestro Augusto Mathias - S 004 - 0322 - L 37 (Ex. Fração E) -
Assis/SP 
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 
"Começa no ponto "A-1 O", situado no alinhamento predial da Rua Maestro 
Augusto Mathias, junto à divisa do lote 36, deste ponto segue em linha reta pelo 
alinhamento predial junto a Rua Maestro Augusto Mathias, numa distância de 
15,64 metros, até encontrar o ponto "A-11 "; deste ponto deflete à esquerda e 
segue em linha reta pelo alinhamento predial junto a Rua Maestro Augusto 
Mathias, numa distância de 6,00 metros, até encontrar o ponto "A-12"; deste 
ponto deflete à direita e segue em linha reta confrontando com lote 38, numa 
distância de 43,14 metros, até encontrar o ponto "H-1 "; deste ponto deflete à 
direita e segue em linha reta, confrontando com Linha de Manobra, numa 
distância de 29,39 metros, até éncontrar o ponto "H-2"; deste ponto deflete à 
direita e segue em linl1a ret2, confrontando com lote 36, numa distânci8 de 44,26 
metros, até encontrar o ponto "A-1 O"; origem desta descrição, abrangendo uma 
área de 1.100,00 m2

, dest;Jc?.da no De:senho n° 6.381 , no Memorial Descritivo e 
no Laudo de Avaliaçã0, elc,;::xJradqs pele Departamento de Planejamento e 
Projetos da Prefeitura 1\:lLmicipa: de Assis." 
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C~;.AUSÜLA 11 

O prazo de duração d~ pre~<i>nte concessão de uso será por um período de 5 
(cinco) anos, contados a partir da dát2 dE:: assinatura deste instrumento. Findo esse prazo, 
desde que cumpridas todas as exigências contidas na Lei n° 3.653/1998 e suas alterações 
posteriores, a área será doada á CONCEDIDA, com a outorga da Escritura definitiva. 

CLÁUSULA 111 

O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso. 

CLÁUSULA IV 

O prazo para início operacional das atividades da empresa será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão de uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) meses. 

C ~:.),lJSULA V 

~ ""_;~ .,..:, 

O não cumprimento das obrígdçõss ·assumidas determinará o cancelamento da 
presente concessão de uso, bem · comt.:.;. a reversão do imóvel cedido ao patrimônio 
municipal , com todas as benfeitorias c~':-. eAistentes, sem direito a qualquer indenização, 
independentemente de interpelação e/ul' : r.)tificação judicial ou extra-judicial. 

A reversão dar-se-á, se a Có~·~CEDIDA: 

1- Deixar caducar os prazos r-revistos nas cláusulas constantes deste Termo e 
na Lei n° 3.653/98 e suas al!~rações posteriores; 

11- Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original, mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câ:-nara 
Municipal. 

111- Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV- Subdividir a área, dando á mesma outra destinação diferente daquela prevista 

no projeto original, utilizá-la para fins residenciais, f icando, ainda, proibido o 
desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela Prefeitura 
Municipal de Assis; 

V- deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu tota l sem 
edificação e/ou ociosa, hif='f-J~~se em que a reversão se dará parcialmente. 

C~}~ ~j;:; U LA VIl 

. -~ · . . 
A CONCEDIDA estará is~nt;::r}~e. impostos, taxas e emolumentos 1n un1~1pa 1s 

incidentes sobre a aprovação dó Préjeto· e de tributos municipais pelo prazo de 5 (cinco) 
anos, contados da data da assinat'-.lra do termo de concessão de uso. 

'· 

,.:- ...... 
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CLÁUSULA VIII 

A CONCEDIDA será obrigada a recolher todos os tributos municipais, estaduais 
e federais no Município de Assis. 

CLÁUSULA IX 

Fica a CONCEDIDA obrigada ao cumprimento dos dispositivos das Leis 
Municipais no 3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações posteriores, das demais 
legislações pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

CLÁUSULA X 

Em caso de concordata, hasta pública, falência, extinção ou liquidação da . . ; 

CONCEDIDA ou DONATARIA, tef"á 'o;GONCEDENTE direito de preferência em relação ao 
imóvel cedido, nos termos do inciso VI , do artigo 21 , da Lei n° 3.653/98. 

' · 

·ci ÁÜSULAXI 

A CONCEDIDA não poderá, sem anuência do CONCEDENTE e aprovação do 
Poder Legislativo, alterar os objetivos do Projeto, ceder ou alienar o imóvel ora cedido. 

CLÁUSULA XII 

Todos os tributos, custas e outros emolumentos devidos em razão da lavratura 
do termo de concessão de uso, da escritura de doação e do termo de garantia, se 
existentes, bem como seus registros nos órgãos competentes, serão de exclusiva 
responsabilidade da CONCEDIDA. 

CLÁUSULA XIII 

O presente Termo de Concessão de Uso deverá ser registrado junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura 
do termo, sob pena de nulidade do mesmo. 

CLÁUSULA XIV 

Os casos omissos ou excepcionais não previstos na presente Lei serão decididos 
pelo CONCEDENTE. 

CLÁUSULA XV 

Fica eleito o Foro da Comarca de Assis/SP, para dirimir dúvida que surgir entre 
as partes, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

/ 
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E, por estarem justos e avençados, assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo subscrevem. 

Prefeitura Municipal de Assis , em __ de-------:::..--- de 2.017. 

MUNICÍPIO DE ASSIS 
Concedente 

TECNOLOGIA EM SAÚDE -INDÚSTRIA DE ALIMENTOS COMÉRCIO E SERV:ÇOS 
LTDA- ME 
Concedida 

Testemunhas: 

CLARA SPINOSA ZANCHETTA 
Proprietária 

1a) ______________________________ ___ 

assinatura 

Nome: ________________________________ __ 

CPF: -----------------------------------

2a) __________________________________ ___ 

assinatura 

Nome: ________________________________ __ 

CPF: -----------------------------------



Prefeitu ra Municipa1l de Assis 
Secre ta ria Mu nic1pal d e Plan ejamento, Obras e Serviços 

Depm1amento de Planejamento e Pro jetos 

MEMORIAL DESCRITIVO 

ASSUNTO: Área a ser cedida 

FINALIDADE: Instalação da Empresa Tecnologia em Saúde, Indústria de Alimentos 

Comércio e serviços L TOA - ME. 

ÁREA: 1.100,00 m2 

LOCAL: Rua Maestro augusto Mathias - S 004 - 0322 - L 37 (Ex. Fração E) -

Assis/SP 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 

Começa no ponto "A-10", situado no alinhamento predial da Rua Maestro 

Augusto Mathias, junto à divisa do lote 36, deste ponto segue em linha reta pelo 

alinhamento predial junto a Rua Maestro Augusto Mathias, numa distância de 15,64 

metros, até encontrar o ponto "A-11 "; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha 

reta pelo alinhamento predial junto a Rua Maestro Augusto Mathias, numa distância de 

6,00 metros, até encontrar o ponto "A-12"; deste ponto deflete à direita e segue em 

linha reta confrontando com lote 38, numa distância de 43,14 metros, até encontrar o 

ponto "H-1''; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta, confrontando com 

Linha de Manobra, numa distância de 29,39 metros, até encontrar o ponto "H-2"; deste 

ponto deflete à direita e segue em linha reta, confrontando com lote 36, numa 

distância de 44,26 metros, até encontrar o ponto "A-1 O"; origem desta descrição, 

abrangendo uma área de 1.100,00 m2
. Tudo de acordo com o desenho n° 6.381 , 

elaborado pelo Departamento de Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de 

Assis. 



1. Objeto: 

2. Finalidade: 

3. Croqui: 

4. Data Base: 

5. Local: 

6. Proprietário: 

7. Dimensões: 

Secretaria Municipal de Planeja111ento, Obras e Serviços 

AVALIAÇÃO 

Área a ser cedida 

Instalação da empresa Tecnologia em Saúde Indústria de 
Al imentos, Comércio e Serviços ltda - ME 

6.381 -folha única 

Novembro/2017 

Rua Maestro Augusto Mathias - S. 04 - Q . 322 - L. 037 -
Assis/SP 

Prefeitura Municipal de Assis 

Área (At) = 
Testada (T) = 

1.100,00 m2
; 

21 ,64 m; 

8. Valor do Terreno: 
Pela planta genérica de valores do município, elaborada a 

partir de pesquisa imobiliária, obtém-se que o valor médio do metro linear de testada 
corrigida é de R$ 1.067,89 (mil e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos) , o 
qual será adotado nesta aval iação. 

8.1. Testada Corrigida (TC) 
TC = ( ( At x T ) I 30 ) Y2 
TC = (( 1.100,00 X 21 ,64) /30 ) Y2 
TC = 28,16 m 

8.2. Valor Total do Terreno (VT) 
VT = TC x VL 
VT = 28,16 x 1.067,89 
VT = R$ 30.080,90 

A presente avaliação importou em R$ 30.080,90 (trinta mil 
e oitenta reais e noventa centavos). 

Eng . Guil~enone Daré 
Departamento de Controle Urbano 
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LEI N° 6.425, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2.017 
Proj . Lei n° 135/17- Autoria: Prefeito Municipal José Aparecido Fernandes 

Autoriza o Executivo a conceder o uso de uma 
área de propriedade do Município, situada na 
rua Maestro Augusto Matias para a empresa 
DOMINGOS GUILHERME AIZZO ME e dá outras 
providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS: 
Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei : 

Art. 1°- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso, com encargo, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, à empresa DOMINGOS GUILHERME AIZZO
ME, de uma àrea de propriedade do Município, localizada na Rua Maestro 
Augusto Matias, cadastrada como Setor 04, Quadra 322, Lote 39, (ex 
fração G) com um total de 1.200,00 m2

, assim descrita: 

ÁREA: 1.200,00 m2 

LOCAL: Rua Maestro Augusto Mathias - S 004- 0 322 - L 39 (Ex. Fração 
G) - Assis/SP 
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 
"Começa no ponto "A-11 ", situado no alinhamento predial da Rua Maestro 
Augusto Mathias, junto à divisa do lote 38, deste ponto segue em linha reta 
pelo alinhamento predial junto a Rua Maestro Augusto Mathias, numa 
distância de 21 ,03 metros, até encontrar o ponto "A-12"; deste ponto segue 
em curva à direita com raio de 9 metros e desenvolvimento de 12,55 metros, 
até encontrar o ponto "A-13"; deste ponto segue em linha reta pelo 
alinhamento predial do prolongamento da Rua Maestro Augusto Mathias, 
numa distância de 31,97 metros, até encontrar o ponto "G-1 "; deste ponto 
deflete à direita e segue em linha reta confrontando com Linha de Manobra, 
numa distância de 30,63 metros, até encontrar o ponto "G-2"; deste ponto 
deflete à direita e segue em linha reta , confrontando com lote 38, numa 
distância de 42,82 metros, até encontrar o ponto "A-11"; origem desta 
descrição, abrangendo uma área de 1.200,00 m2

. 

Parágrafo Único - A área acima descrita consta destacada no Desenho n° 6.383, no 
Memorial Descritivo e no Laudo de Avaliação, elaborados pelo Departamento 
de Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis , que passam a 
integrar a presente Lei. 

Art. 2° - A presente concessão de uso, com encargo, tem como finalidade a instalação 
da empresa DOMINGOS GUILHERME AIZZO - ME, para desenvolver 
atividades de confecção e comunicação visual. 

Art. 3° - A presente concessão de uso será transformada em doação após o prazo 
estipulado no Artigo 1 o desta Lei, com a outorga de Escritura definitiva, desde 
que cumpridas todas as exigências constante na Lei Municipal n° 3.653/1998, 
alterada pela Lei no 5.451 /2010. 



DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

Paço Municipal "Profa Judith de Oliveira Garcez" 
Secretaria Municipal de Governo e Administração 
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Art. 4° - O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso da área. 

Art. 5° - O prazo para início operacional das atividades da empresa, será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão do uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) 
meses. 

Art. 6° - O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento 
da presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel ao patrimônio 
municipal , com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer 
indenização, independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou 
extrajudicial. 

Parágrafo Único - A reversão dar-se-á, ainda, nas mesmas condições previstas no 
"caput", se a Empresa: 

I. Deixar caducar os prazos previstos nos Artigos 4o e 5°; 
11. Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original , mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 
111. Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV.Subdividir a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela 
prevista no projeto original , utilizá-la para fins residenciais, ficando, ainda, 
proibido o desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela 
Prefeitura Municipal de Assis; 
V. Deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

Art. 7° - Fica a Empresa obrigada ao cumprimento dos dispositivos da Lei Municipal no 
3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações e das demais normas 
pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Assis, em 19 de Deze 
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"MINUTA" 
TERMO DE CONCESSÃO DE USO N° /2017 _ _____; 

Que entre si celebram o Município de 
Assis e a Empresa DOMINGOS 
GUILHERME AIZZO ME. 

Pelo presente Termo de Concessão de Uso, na melhor forma de direito, nos 
termos da Lei Municipal n° 3.653, de 08 de janeiro de 1998, com alterações introduzidas 
pela Lei n° 5.451 , de 28 de Setembro de 201 O, de um lado o MUNICÍPIO DE ASSIS, com 
Paço Municipal na Avenida Rui Barbosa, n° 926, Centro, nesta cidade de Assis , Estado de 
São Paulo, inscrito no CNPJ/MF n° 46.179.941/0001-35, representado neste ato por seu 
Prefeito Municipal, JOSÉ APARECIDO FERNANDES, brasileiro, casado, produtor 
agropecuário, portador do R.G. no 1 0.908.015-4/SSP-SP e do CPF/MF 004.959.018-90, 
doravante denominado simplesmente de CONCEDENTE, e por outro lado a Empresa 
DOMINGOS GUILHERME AIZZO ME, inscrita no CNPJ n°48.294.029/0001-50, com sede 
na Rua J. V. da Cunha e Silva, n° 628, fundos, nesta cidade de Assis, neste ato 
representada pelo seu Proprietário, Sr. DOMINGOS GUILHERME AIZZO, portador do 
R.G. n° 13.325.063-5 SSP/SP e do CPF n°924.394.978-00, residente e domiciliado na Rua 
José Coelho Barbosa, 130, em Assis, daqui por diante chamada tão somente de 
CONCEDIDA, autorizados pela Lei n° , de_ de de 2017, têm entre 
si justo e pactuado o que segue: 

CLÁUSULA I 

Trata-se a presente concessão de uso, com encargo, de uma área de 
propriedade do Município, abaixo descrita, á CONCEDIDA, que tem como finalidade 
desenvolver atividades de confecção e comunicação visual : 

ÁREA: 1.200,00 m2 

LOCAL: Rua Maestro Augusto Mathias - S 004- Q322 - L 39 (Ex. Fração G) -
Assis/SP 
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 

"Começa no ponto "A-11 ", situado no alinhamento predial da Rua Maestro 
Augusto Mathias, junto à divisa do lote 38, deste ponto segue em linha reta pelo 
alinhamento predial junto a Rua Maestro Augusto Mathias, numa distância de 
21 ,03 metros, até encontrar o ponto "A-12"; deste ponto segue em curva à 
direita com raio de 9 metros e desenvolvimento de 12,55 metros, até encontrar 
o ponto "A-13"; deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial do 
prolongamento da Rua Maestro Augusto Mathias, numa distância de 31 ,97 
metros, até encontrar o ponto "G-1 "; deste ponto deflete à direita e segue em 
linha reta confrontando com Linha de Manobra, numa distância de 30,63 
metros, até encontrar o ponto "G-2"; deste ponto deflete à direita e segue em 
linha reta , confrontando com lote 38, numa distância de 42,82 metros, até 
encontrar o ponto "A-11 "; origem desta descrição, abrangendo uma área de 
1.200,00 m2

, destacada no Desenho n° 6.383, no Memorial Descritivo e no 
Laudo de Avaliação, elaborados pelo Departamento de Planejamento e Projetos 
da Prefeitura Municipal de Assis." 

/ 
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CLÁUSULA 11 

O prazo de duração da presente concessão de uso será por um período de 5 
(cinco) anos, contados a partir da data de assinatura deste instrumento. Findo esse prazo, 
desde que cumpridas todas as exigências contidas na Lei n° 3.653/1998 e suas alterações 
posteriores, a área será doada á CONCEDIDA, com a outorga da Escritura definitiva. 

CLÁUSULA 111 

O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso. 

CLÁUSULA IV 

O prazo para início operacional das atividades da empresa será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão de uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) meses. 

CLÁUSULA V 

O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento da 
presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel cedido ao patrimônio 
municipal, com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer indenização, 
independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou extra-judicial. 

CLÁUSULA VI 

A reversão dar-se-á, se a CONCEDIDA: 

1- Deixar caducar os prazos previstos nas cláusulas constantes deste Termo e 
na Lei n° 3.653/98 e suas alterações posteriores; 

11- Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original , mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 

111- Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV- Subdividir a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela 

prevista no projeto original, utilizá-la para fins residenciais , ficando, ainda, 
proibido o desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela 
Prefeitura Municipal de Assis ; 

V- deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

CLÁUSULA VIl 

A CONCEDIDA estará isenta de impostos, taxas e emolumentos mun1c1pais 
incidentes sobre a aprovação do Projeto e de tributos municipais pelo prazo de 5 (cinco) 
anos, contados da data da assinatura do termo de concessão de uso. 

- / 
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CLÁUSULA VIII 

A CONCEDIDA será obrigada a recolher todos os tributos municipais, estaduais 
e federais no Município de Assis. 

CLÁUSULA IX 

Fica a CONCEDIDA obrigada ao cumprimento dos dispositivos das Leis 
Municipais no 3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações posteriores, das demais 
legislações pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

CLÁUSULA X 

Em caso de concordata, hasta pública, falência , extinção ou liquidação da 
CONCEDIDA ou DONATÁRIA, terá o CONCEDENTE direito de preferência em relação ao 
imóvel cedido, nos termos do inciso VI , do artigo 21 , da Lei n° 3.653/98. 

CLÁUSULA XI 

A CONCEDIDA não poderá, sem anuência do CONCEDENTE e aprovação do 
Poder Legislativo, alterar os objetivos do Projeto, ceder ou alienar o imóvel ora cedido. 

CLÁUSULA XII 

Todos os tributos, custas e outros emolumentos devidos em razão da lavratura 
do termo de concessão de uso, da escritura de doação e do termo de garantia, se 
existentes, bem como seus reg istros nos órgãos competentes, serão de exclusiva 
responsabilidade da CONCEDIDA. 

CLÁUSULA XIII 

O presente Termo de Concessão de Uso deverá ser registrado junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de 
assinatura do termo, sob pena de nulidade do mesmo. 

CLÁUSULA XIV 

Os casos omissos ou excepcionais não previstos na presente Lei serão 
decididos pelo CONCEDENTE. 

CLÁUSULA XV 

Fica eleito o Foro da Comarca de Assis/SP, para dirimir dúvida que surgir entre 
as partes, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E, por estarem justos e avençados, assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo subscrevem. 

Prefeitura Municipal de Assis, em __ de------=:>-- de 2.017. 

MUNICÍPIO DE ASSIS 
Concedente 

DOMINGOS GUILHER 
Concedida 

Testemunhas: 

r efeito Municipal 
J/ 

DOMINGOS GUILHERME AIZZO 
Proprietário 

1a) _____________________ ___ 

assinatura 

Nome: ___________________ __ 

CPF: -------------------

2a) _____________ __ 

assinatura 

Nome: -------------------
CPF: ----------------



Prefeitura Municipa!!l die Assis 
Secretar ia Municipa l d e Plonejamento 1 Obras e Serviços 

Depar1omento de Planeiamento e Pro]jetos 

MEMORIAL DESCRITIVO 

ASSUNTO: Área a ser cedida 

FINALIDADE: Instalação da Empresa Domingos Guilherme Aizzo- ME. 

ÁREA: 1.200,00 m2 

LOCAL: Rua Maestro Augusto Mathias - S 004 - 0322 - L 39 (Ex. Fração G) -

Assis/SP 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 

Começa no ponto "A-11 ", situado no alinhamento predial da Rua Maestro 

Augusto Mathias, junto à divisa do lote 38, deste ponto segue em linha reta pelo 

alinhamento predial junto a Rua Maestro Augusto Mathias, numa distância de 21,03 

metros, até encontrar o ponto "A-1 2"; deste ponto segue em curva à direita com raio 

de 9 metros e desenvolvimento de 12,55 metros, até encontrar o ponto "A-13"; deste 

ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial do prolongamento da Rua Maestro 

Augusto Mathias, numa distância de 31 ,97 metros, até encontrar o ponto "G-1 "; deste 

ponto deflete à direita e segue em linha reta confrontando com Linha de Manobra, 

numa distância de 30,63 metros, até encontrar o ponto "G-2"; deste ponto deflete à 

direita e segue em linha reta , confrontando com lote 38, numa distância de 42,82 

metros, até encontrar o ponto "A-11 "; origem desta descrição, abrangendo uma área 

de 1.200,00 m2
. Tudo de acordo com o desenho n° 6.383, elaborado pelo 

Departamento de Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis. 

Eduardo Davi Figueiredo 
Engenheiro Civil 

Crea/SP 5069705089 

o 



1. Objeto: 

2. Finalidade: 

3. Croqui: 

4. Data Base: 

5. Local: 

6. Proprietário: 

7. Dimensões: 

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços 

AVALIAÇÃO 

Área a ser cedida 

Instalação da empresa Auto Capas Cristo Rei Ltda 

6.382- folha única 

Novembrol2017 

Rua Maestro Augusto Mathias- S. 04 - Q . 322 - L. 038 -
AssisiSP 

Prefeitura Municipal de Assis 

Área (At) = 
Testada (T) = 

1.150,00 m2
; 

23,80 m; 

8. Valor do Terreno: 
Pela planta genérica de valores do município, elaborada a 

partir de pesquisa imobiliária, obtém-se que o valor médio do metro linear de testada 
corrigida é de R$ 1.067,89 (mil e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos) , o 
qual será adotado nesta avaliação. 

8.1 . Testada Corrigida (TC) 
TC = ( ( At x T ) I 30 ) % 
TC = (( 1.150,00 x 23,80 ) I 30) % 
TC = 30,20 m 

8.2. Valor Total do Terreno (VT) 
VT= TC xVL 
VT = 30,20 x 1.067,89 
VT = R$ 32.255,46 

A presente avaliação importou em R$ 32.255,46 (trinta e 
dois mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) . 

~ 
Eng. Guilherme Zorzenone Daré 

Departamento de Contml~ llrh,;>nl"\ 
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LEI N° 6.426, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2.017 
Proj . Lei n° 136/17 - AJ!urid: Prefeito Municipal José Aparecido Fernandes 

Autoriza o Executivo a conceder o uso de uma 
área de propriedade do Município, situada na 
rua Maestro Augusto Matias para a empresa 
AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA e dá outras 
providências. 

O PREFEITO DO MUN!CÍPIO DE.ASSIS: 
Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei : 

Art. 1°- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso, com encargo, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, à empresa AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA, 
de uma àrea de propriedade do Município, localizada na Rua Maestro 
Augusto Matias, cadastrada como Setor 04, Quadra 322, Lote 38, (ex fração 
F) com um total de 1.150,00 m2

, ·assim descrita: 

ÁREA: 1.150,00 m2 
. 

LOCAL: Rua Maestro aúgusto Mathias - S 004 - 0322 - L 38 (Ex. Fração 
F) - Assis/SP 
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 
" Começa no ponto "A-1 O", situado no alinhamento predial da Rua Maestro 
Augusto Mathias, junto à divisa do lote 37, deste ponto segue em linha reta 
pelo alinhamento predial JUnto a Rua Maestro Augusto Mathias, numa 
distância de 23,80 metros, até encontrar o ponto "A-11 "; deste ponto deflete à 
direita e segue em linha reta confrontando com lote 39, numa distância de 
42,82 metros, até encontrar o ponto "G-2"; deste ponto deflete à direita e 
segue em linha reta confrontando com Linha de Manobra, numa distância de 
14,93 metros, até encontrar o ponto "H"; deste ponto segue em linha reta, 
confrontando com Linha de Manobra, numa distância de 14,1 O metros, até 
encontrar o ponto "H-1 "; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta , 
confrontando com lote 37, numa distância de 43,14 metros, até encontrar o 
ponto "A-10"; origem desta descrição, abrangendo uma área de 1.150,00 m2

." 

Parágrafo Único - A área acima descrita consta destacada no Desenho n° 6.382, no 
Memorial Descritivo e no L:Judo de Avaliação, elaborados pelo Departamento 
de Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis, que passam a 
integrar a presente Lei. 

Art. 2° A presente concessão de uso, com encargo, tem como finalidade a instalação 
da empresa AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA, para desenvolver atividades 
de confecção de capas e: tapetes para automóveis e caminhões. 

Art. 3° - A presente concessão de uso será transformada em doação após o prazo 
estipulado no Artigo 1 o de:3ta Lei, com a outorga de Escritura definitiva, desde 
que cumpridas todas as exigências constante na Lei Municipal n° 3.653/1998, 
alterada pela Lei n° 5.451 /2010. I 
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Art. 4° - O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso da área. 

Art. 5° - O prazo para início operacional das atividades da empresa, será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão do uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) 
meses. 

Art. 6° - O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento 
da presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel ao patrimônio 
municipal, com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer 
indenização, independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou 
extrajudicial. 

Parágrafo Único - A reversão dar-se-á, ainda, nas mesmas condições previstas no 
"caput", se a Empresa: 

I. Deixar caducar os prazos previstos nos Artigos 4° e 5°; 
11 . Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original , mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 
111. Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV.Subdividir a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela 
prevista no projeto original , utilizá-la para fins residenciais, ficando, ainda, 
proibido o desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela 
Prefeitura Municipal de Assis; 
V. Deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

Art. 7° - Fica a Empresa obrigada ao cumprimento dos dispositivos da Lei Municipal no 
3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações e das demais normas 
pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Assis , em 19 de De 

Secretário Mumcipal de Governo e Administração 
Publicada no Departamento de Administração. em 19 de Dezembro de 2.017. 
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"MINUTA" 
TERMO DE CONCESSÃO DE USO N° /2017 

----' 

Que entre si celebram o Município de Assis 
e a Empresa AUTO CAPAS CRISTO REI 
LTDA. 

Pelo presente Termo de Concessão de Uso, na melhor forma de direito, nos 
termos da Lei Municipal n° 3.653, de 08 de janeiro de 1998, com alterações introduzidas pela 
Lei n° 5.451 , de 28 de Setembro de 201 O, de um lado o MUNICÍPIO DE ASSIS, com Paço 
Municipal na Avenida Rui Barbosa, n° 926, Centro , nesta cidade de Assis, Estado de São 
Paulo, inscrito no CNPJ/MF n° 46.179.941 /0001 -35, representado neste ato por seu Prefeito 
Municipal, JOSÉ APARECIDO FERNANDES, brasileiro, casado, produtor agropecuário, 
portador do R.G. no 1 0.908.015-4/SSP-SP e do CPF/MF 004.959.018-90, doravante 
denominado simplesmente de CONCEDENTE, e por outro lado a Empresa AUTO CAPAS 
CRISTO REI L TOA, inscrita no CNP.J n° 46.180.089/0001-16, com sede na Rua Tibiriça, n° 
151 , nesta cidade de Assis , neste ato repi·e3entada pelo seu Diretor, Sr. DANILO VICENTE 
TOTTI, portador do R.G. n° 27.898.290-6 SSP/SP e do CPF n°287.376.818-50, residente e 
domiciliado na Rua Pavão, n° 265, en·1 .t:..ssis, daqui por diante chamada tão somente de 
CONCEDIDA, autorizados pela Lei n° , de_ de de 2017, têm entre si 
justo e pactuado o que segue: 

CLÁUSULA I 

Trata-se a presente concessão de uso, com encargo, de uma área de propriedade 
do Município, abaixo descrita , à CONCEDIDA, que tem como finalidade desenvolver 
atividades de confecção de capas e tapetes para automóveis e caminhões: 

ÁREA: 1.150,00 m2 

LOCAL: Rua Maestro augusto Mathias - S 004 - 0322 - L 38 (Ex. Fração F) -
Assis/SP 
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 

" Começa no ponto "A-10", situado no alinhamento predial da Rua Maestro 
Augusto Mathias, junto à divisa do lote 37, deste ponto segue em linha reta pelo 
alinhamento predial junto a Rua Maestro Augusto Mathias, numa distância de 
23,80 metros, até encontr:3r o ponto '·A-11 "; deste ponto deflete à direita e segue 
em linha reta confrontando cem iote 39, numa distância de 42,82 metros, até 
encontrar o ponto "G-2"; dest~ ponto deflete à direita e segue em linha reta 
confrontando com Linha de Manobra, numa distância de 14,93 metros, até 
encontrar o ponto "H"; deste ponto segue em linha reta , confrontando com Linha 
de Manobra, numa distância de 14,10 metros, até encontrar o ponto "H-1"; deste 
ponto deflete à direita e segue em linha reta, confrontando com lote 37, numa 
distância de 43,14 metros, até encontrar o ponto "A-1 O"; origem desta descrição, 
abrangendo uma área de 1.150,00 m~ . destacada no Desenho n° 6.382, no 
Memorial Descritivo e no Laudo de Avaliação, elaborados pelo Departamento de 
Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis." 

. ) 
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C~.ÁUSULA 11 

O prazo de duração da presente concessão de uso será por um período de 5 
(cinco) anos, contados a partir da data de assinatura deste instrumento. Findo esse prazo, 
desde que cumpridas todas as exigências contidas na Lei n° 3.653/1998 e suas alterações 
posteriores, a área será doada à CONCE:DIDA, com a outorga da Escritura definitiva. 

CLÁUSULA 111 

O prazo para início das in:::talações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso. 

CLÁUSULA IV 

O prazo para início operacional das atividades da empresa será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão de uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) meses. 

CLÁUSULA V . ~ .. , 

O não cumprimento das obri@3Ções assumidas determinará o cancelamento da 
presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel cedido ao patrimônio municipal , 
com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer indenização, 
independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou extra-judicial. 

CLÁUSULA VI 

A reversão dar-se-á, se a.CONCEDIDA: 

1- Deixar caducar os prazos previstos nas cláusulas constantes deste Termo e na 
Lei n° 3.653/98 e suas alterações posteriores; 

11- Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original , mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 

111- Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; _ 
IV- Subdividir a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela prevista 

no projeto original , uti lizá-la para fins residenciais , ficando, ainda, proibido o 
desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela Prefeitura Municipal 
de Assis; 

V- deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

CLÁUSULA VIl 

A CONCEDIDA estará isenta de impostos, taxas e emolumentos mun1c1pais 
incidentes sobre a aprovação do Projeto e de tributos municipais pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
contados da data da assinatura do termo de concessão de uso. 
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CLÁUSULA VIII 

A CONCEDIDA será obrigada a recolher todos os tributos municipais, estaduais e 
federais no Município de Assis. 

CLÁUSULA IX 

Fica a CONCEDIDA obrigada ao cumprimento dos dispositivos das Leis 
Municipais no 3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações posteriores, das demais 
legislações pertinentes e aplicáveis á espécie, adequando-se áquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

CLÁUSULA X 

Em caso de concordata, hasta pública, falência , extinção ou liquidação da 
CONCEDIDA ou DONATÁRIA, terá o CONCEDENTE direito de preferência en-1 relé:ção ao 
imóvel cedido, nos termos do inciso VI , do artigo 21, da Lei n° 3.653/98. 

CLÁUSULA XI 

A CONCEDIDA não poderá, sem anuência do CONCEDENTE e aprovação do 
Poder Legislativo, alterar os objetivos do Projeto, ceder ou alienar o imóvel ora cedido. 

CLÁUSULA XII 

Todos os tributos, custas e outros emolumentos devidos em razão da lavratura do 
termo de concessão de uso, da escritura de doação e do termo de garantia, se existentes, 
bem como seus registros nos órgãos competentes, serão de exclusiva responsabilidade da 
CONCEDIDA. 

CLÁUSULA XIII 

O presente Termo de Concessão de Uso deverá ser registrado junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura 
do termo, sob pena de nulidade do mesmo. 

CLÁUSULA XIV 

Os casos omissos ou excepcionais não previstos na presente Lei serão decididos 
pelo CONCEDENTE. 

CLÁUSULA XV 

Fica eleito o Foro da Comarca de Assis/SP, para dirimir dúvida que surgir entre as 
partes, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. /YJ/ 
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E, por estarem justos e avençados, assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo subscrevem. 

Prefeitura Municipal de Assis , em __ de-----....,> 

MUNICÍPIO DE ASSIS 
Concedente 

AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA 
Concedida 

Testemunhas: 

DANILO VICENTE TOTTI 
Diretor 

1a) _________________ _ ___ 

assinatura 

Nome: ______________ ___ __ 

CPF: _____________________________ _ 

assinatura 

Nome: ___ _ _ _ ____ , ____ _ _ 

CPF: ---- ---------



. Prefe·itura Municipa11l d1 e Assis 
Secretaria Municipal de Plonejamento1 Obras e Serviços 

Deportarn ento de Planeiamento e Projetos 

MEMORIAL DESCRITIVO 

ASSUNTO: Área a ser cedida 

FINALIDADE: Instalação da Empresa Auto Capas Cristo Rei. 

ÁREA: 1.150,00 m2 

LOCAL: Rua Maestro augusto Mathias - S 004 - 0322 - L 38 (Ex. Fração F) -

Assis/SP 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 

Começa no ponto "A-1 0", situado no alinhamento predial da Rua Maestro 

Augusto Mathias, junto à divisa do lote 37, deste ponto segue em linha reta pelo 

alinhamento predial junto a Rua Maestro Augusto Mathias, numa distância de 23,80 

metros, até encontrar o ponto "A-11 "; deste ponto deflete à direita e segue em linha 

reta confrontando com lote 39, numa distância de 42,82 metros, até encontrar o ponto 

"G-2"; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta confrontando com Linha de 

Manobra, numa distância de 14,93 metros, até encontrar o ponto "H"; deste ponto 

segue em linha reta, confrontando com Linha de Manobra, numa distância de 14,1 O 

metros, até encontrar o ponto "H-1 "; deste ponto deflete à direita e segue em linha 

reta, confrontando com lote 37, numa distância de 43,14 metros, até encontrar o ponto 

"A-10"; origem desta descrição, abrangendo uma área de 1.150,00 m2 . Tudo de 

acordo com o desenho n° 6.382, elaborado pelo Departamento de Planejamento e 

Projetos da Prefeitura Municipal de Assis. 

Assis, 08 de novembro de 2.017. 



1. Objeto: 

2. Finalidade: 

3. Croqui: 

4. Data Base: 

5. Local: 

6. Proprietário: 

7. Dimensões: 

Secretat~ia Municipal de Plane jamento, Obras e Serviços 

AVALIAÇÃO 

Área a ser cedida 

Instalação da empresa Auto Capas Cristo Rei Ltda 

6.382- folha única 

Novembro/2017 

Rua Maestro Augusto Mathias - S. 04 - Q. 322 - L. 038 -
Assis/SP 

Prefeitura Municipal de Assis 

Área (At) = 
Testada (T) = 

1.150,00 m2
; 

23,80 m; 

8. Valor do Terreno: 
Pela planta genérica de valores do município, elaborada a 

partir de pesquisa imobiliária, obtém-se que o valor médio do metro linear de testada 
corrigida é de R$ 1.067,89 (mil e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos) , o 
qual será adotado nesta avaliação. 

8.1. Testada Corrigida (TC) 
TC = ( ( At x T ) I 30 ) % 
TC = (( 1.150,00 x 23,80) /30)% 
TC = 30,20 m 

8.2. Valor Total do Terreno (VT) 
VT= TC xVL 
VT = 30,20 X 1.067,89 
VT =R$ 32.255,46 

A presente avaliação importou em R$ 32.255,46 (trinta e 
dois mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos). 

Eng. Guil~none Daré 
Departamento de Controle Urh;:mn 
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LEI Nº 6.427, 0E i9 Df. DEZEMBRO DE 2.017 
Proj . Lei nº 137117 - Aik·ri ,;· ?r·efeito Municipal José Aparecido Fernandes 

Au~oriza o Executivo a conceder o uso de uma 
ilrea de propriedade do Município, situada na rua 
i\1aestro Augusto Matias para a empresa 
ZACCARELLI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS L TOA -
ME e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUN!CÍPIO DE ASSIS: 
Faço saber que a Câme:ra Municipal de Assis aprova e eu sanciono ê. seguinte 
Lei : 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso, com encargo, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, à empresa ZACCARELLI PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS L TOA - ME, de uma área de propriedade do Município, 
localizada na Rua MaeS,tro Augusto Matias, cadastrada como Setor 04, Quadra 
322, Lote 42, (ex fração Jr com um total de 649,26 m2

, assim descrita : 
' ., ~ 

ÁREA: 649,26 m2 

LOCAL: Rua Maestro A!:Jg\jsto Mathias - S 004 - Q 322 - L 42 (Ex. Fração J 
de Desdobro nº 6.379) -Assis/SP 
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Assis 

,. 
DESCRIÇÃO: - . 
" Começa no ponto "A-5", situado no alinhamento predial da Rua Maestro 
Augusto Mathias, junto à divisa do lote 35. deste ponto segue em linha reta pelo 
alinhamento predial junto a Rua Maestro Augusto Mathias, numa distância de 
15,81 metros, até encontrar_ o ponto "A-6"; deste ponto deflete à direita e segue 
em linha reta confrontando com lote 41 , numa distância de 15, 73 metros, até 
encontrar o ponto "A-1 7" ; deste ponto segue em linha reta confrontando com lote 
41 , numa distância de 31 ,89 metros, até encontrar o ponto "H-4"; deste ponto 
deflete à direita e segu3 em linha reta , confrontando com Linha de Manobra, 
numa distância de 11 ,30 metros, até encontrar o ponto "H-5"; deste ponto deflete 
à direita e segue em linha reta , confrontando com lote 35, numa distância de 
48,28 metros, até encontrar o ponto "A-5"; origem desta descrição, abrangendo 
uma área de 649,26 m2

. " 

Parágrafo Único - A área acima descrita consta destacada no Desenho nº 6.397, no 
Memorial Descritivo e no Laudo de Avaliação, elaborados pelo Departamento de 
Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis , que passam a integrar 
a presente Lei. 

Art. 2º- A presente concessão de uso, com encargo, tem como finalidade a instalação da 
empresa ZACCARELLI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS L TOA - ME, para 
desenvolver atividades de comércio e manipulação de massa de pão de queijo e 
salgados em geral. 

Art. 3º- A presente concessão de uso será transformada em doação após o prazo 
estipulado no Artigo 1 º desta Lei , com a outorga de Escritura definitiva, desde 
que cumpridas todas as exigências constante na Lei Municipal nº 3.653/1998, 
alterada pela Lei 11º 5.451/2010. 
Av. Ru; B•rt>oso, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 1'814-900 - Ce"tro - A,.;,-/ / 
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Art. 4º - O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso da área. 

Art. 5º - O prazo para início operacional das atividades da empresa, será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão do uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) 
meses. 

Art. 6º - O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento da 
presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel ao patrimônio 
municipal , com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer 
indenização, independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou 
extrajudicial. 

Parágrafo Único - A reversão dar-se-á, ainda, nas mesmas condições previstas no 
"caput" , se a Empresa: 

1. Deixar caducar os prazos previstos nos Artigos 4º e 5º; 
li. Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original , mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 
Ili. Deixar a Empresa ociosa , pelo período de um ano; 
IV.Subdividir a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela prevista 
no projeto original , utilizá-la para fins residenciais, ficando, ainda, proibido o 
desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela Prefeitura Municipal 
de Assis ; 
V. Deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

Art. 7º - Fica a Empresa obrigada ao cumprimento dos dispositivos da Lei Municipal nº 
3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações e das demais normas 
pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Assis, em 19 de Deze 

Secretário Municipal de Go n e Administração 
Publicada no Departamento de Administração, em 19 de Dezembro de 2.017. 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP 
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"MINUTA" 
TERMO DE CONCESSÃO DE USO Nº /2017 --

Que entre si celebram o Município de Assis e 
a Empresa ZACCARELLI PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS L TOA - ME. 

Pelo presente Termo de Concessão de Uso, na melhor forma de direito, nos termos 
da Lei Municipal nº 3.653, de 08 de janeiro de 1998, com alterações introduzidas pela Lei nº 
5.451 , de 28 de Setembro de 201 O, de um lado o MUNICÍPIO DE ASSIS , com Paço Municipal 
na Avenida Rui Barbosa , nº 926 , Centro, nesta cidade de Assis , Estado de São Paulo, inscrito 
no CNPJ/MF nº 46.179.941/0001-35, íepresentado neste ato por seu Prefeito Municipal , JOSÉ 
APARECIDO FERNANDES, brasileiro, casado, produtor agropecuário, portador do R.G. nº 
10.908.015-4/SSP-SP e do CPF/MF 004.959.018-90, doravante denominado simplesmente de 
CONCEDENTE, e por outro lado a Empresa ZACCARELLI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
LTDA- ME, inscrita no CNPJ nº 07.349.716/0001-48, com sede na Rua Antonio José Ribeiro , 
nº 49, nesta cidade de Assis , neste ato representada pela sua Diretora , Sra. ISADORA REIS 
ZACCARELLI , portadora do R.G . nº 46.075.431 -2 SSP/SP e do CPF nº 385.886.008-54, 
residente e domiciliada na Rua Ora . Ana Barbosa, 326 - apto. 01 , Centro, em Assis , daqui por 
diante chamada tão somente de CONCEDIDA, autorizados pela Lei nº , de_ de 
_____ de 2017, têm entre si justo e pactuado o que segue: 

CLÁUSULA! 

Trata-se a presente concessão de uso, com encargo , de uma área de propriedade 
do Município, abaixo descrita, à CONCEDIDA, que tem como finalidade desenvolver 
atividades de comércio e manipulação de massa de pão de queijo e salgados em geral: 

ÁREA: 649,26 m2 

LOCAL: Rua Maestro Augusto Mathias - S 004 - Q 322 - L 42 (Ex. Fração J de 
Desdobro nº 6.379) - Assis/SP 
PROPRIETÁRIO: Prefeitura M: . .micipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 

" Começa no ponto "A-5", G:tuado no alinhamento predial da Rua Maestro Augusto 
Mathias, junto à divisa do lote 35, deste ponto segue em linha reta pelo 
alinhamento predial junto a Rua Maestro Augusto Mathias, numa distância de 
15,81 metros, até encontrar o ponto "A-6"; deste ponto deflete à direita e segue em 
linha reta confrontando com lote 41 , Ci uma distância de 15, 73 metros, até encontrar 
o ponto "A-17"; deste ponto segua em linha reta confrontando com lote 41 , numa 
distância de 31 ,89 metros, até encontrar o ponto "H-4"; deste ponto deflete à direita 
e segue em linha reta , cor/ ror.tando com Linha de Manobra , numa distância de 
11 ,30 metros, até encontrar o pónto "H-5"; deste ponto deflete à direita e segue em 
linha reta , confrontando com lote 35, numa distância de 48 ,28 metros, até 
encontrar o ponto "A-5"; origem desta descrição, abrangendo uma área de 649 ,26 
m2

, destacada no Desenho nº ô.397, no Memorial Descritivo e no Laudo de 
Avaliação, elaboradcs pelo Departamento de Planejamento e Projetos da 
Prefeitura Municipal de Assis." 

Av. Rui B<Jrbosa, 92G PAa~: ("'·~ ; ~ : · :.:':: ·:n C1:? ~981 4-900 - Centro - Assis - SP 
, . 
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CLÁUSULA li 

O prazo de duração da presente concessão de uso será por um período de 5 
(cinco) anos, contados a partir da data de assinatura deste instrumento. Findo esse prazo, 
desde que cumpridas todas as exigências contidas na Lei nº 3.653/1998 e suas alterações 
posteriores, a área será doada à CONCEDIDA, com a outorga da Escritura definitiva. 

CLÁUSULA Ili 

O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, contados 
da data da concessão de uso. 

CLÁUSULA IV 

O prazo para início operacional das atividades da empresa será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão de uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) meses. 

·'f-., .. .,_ ' 
Ç.J'._AUSULA V 

O não cumprimento das :ob~ções assumidas determinará o cancelamento da 
presente concessão de uso, bem como -a,,reversão do imóvel cedido ao patrimônio municipal , 
com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer indenização, 
independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou extra-judicial. 

CLÁUSULA VI 

A reversão dar-se-á, se a CONCEDIDA: 

1- Deixar caducar os prazos previstos nas cláusulas constantes deste Termo e na 
Lei nº 3.653/98 e suas alterações posteriores; 

li- Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original , mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 

Ili- Deixar a Empresa ociosa , pelo período de um ano; 
IV- Subdividir a área , dando à mesma outra destinação diferente daquela prevista 

no projeto original , uti lizá-la para fins residenciais , ficando, ainda, proibido o 
desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela Prefeitura Municipal 
de Assis ; 

V- deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

CLÁUSULA VII 

A CONCEDIDA estará isenta de impostos, taxas e emolumentos municipais 
incidentes sobre a aprovação do Projeto e de tributos municipais pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
contados da data da assinatura do termo de concessão de uso. 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP 
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CLÁUSULA VIII 

A CONCEDIDA será obrigada a recolher todos os tributos municipa is, estaduais e 
federais no Município de Assis. 

CLÁUSULA IX 

Fica a CONCEDIDA obrigada ao cumprimento dos dispositivos das Leis Municipais 
nº 3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações posteriores, das demais legislações 
pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de proteção ao meio 
ambiente. 

CLÁUSULA X 

Em caso de concordata , hasta públ ica, falência , extinção ou liquidação da 
CONCEDIDA ou DONATÁRIA, terá o CONCEDENTE direito de preferência em relação ao 
imóvel cedido, nos termos do inciso VI , do artigo 21 , da Lei nº 3.653/98. 

CLÁUSULA XI 

A CONCEDIDA não poderá , sem anuência do CONCEDENTE e aprovação do 
Poder Legislativo, alterar os objetivos do Projeto, ceder ou alienar o imóvel ora cedido. 

CLÁUSULA XII 

Todos os tributos , custas e outros emolumentos devidos em razão da lavratura do 
termo de concessão de uso, da escritura de doação e do termo de garantia, se existentes, bem 
como seus reg istros nos órgãos competentes, serão de exclusiva responsabilidade da 
CONCEDIDA. 

CLÁUSULA XIII 

O presente Termo de Concessão de Uso deverá ser registrado junto ao Cartório de 
Registro de Imóveis, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura do 
termo, sob pena de nulidade do mesmo. 

CLÁUSULA XIV 

Os casos omissos ou excepcionais não previstos na presente Lei serão decididos 
pelo CONCEDENTE. 

CLÁUSULA XV 

Fica eleito o Foro da Comarca de Assis/SP, para dirimir dúvida que surgir entre as 
partes, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP 
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E, por estarem justos e avençados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) 
vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo subscrevem . 

Prefeitura Municipal de Assis , em __ de ______ de 2.017. 

MUNICÍPIO DE ASSIS 
Concedente 

ZACCARELLI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS L TOA - ME 
Concedida 

Testemunhas: 

ISADORA REIS ZACCARELLI 
Diretora 

1ª) __________________ ~ 
assinatura 

Nome: _______ ~----~· 

2ª)-------------~----
assinatura 

Nome: _________________ _ 

CPF: 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX íL) :-t : ~· :.: . ~JCJ() SE? 19814-900 - Centro - Assis - SP 



. Pr1efeitu ra Municipal de Assis 
Secretaria Municipal de Planejamento1 Obras e Serviços 

Departamento de Planejamento e ProU·eitos 

MEMORIAL DESCRITIVO 

ASSUNTO: Área a ser cedida 

FINALIDADE: Instalação da Empresa Zaccarelli Produtos Alimentícios - ME. 

ÁREA: 649,26 m2 

LOCAL: Rua Maestro Augusto Mathias - S 004 - Q 322 - L 42 (Ex. Fração J de 

Desdobro nº 6.379) - Assis/SP 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 

Começa no ponto "A-5", situado no alinhamento predial da Rua Maestro 

Augusto Mathias, junto à divisa do lote 35, deste ponto segue em linha reta pelo 

alinhamento predial junto a Rua Maestro Augusto Mathias, numa distância de 15,81 

metros, até encontrar o ponto "A-6"; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta 

confrontando com lote 41 , numa distância de 15, 73 metros, até encontrar o ponto "A-

17"; deste ponto segue em linha reta confrontando com lote 41 , numa distância de 

31 ,89 metros, até encontrar o ponto "H-4"; deste ponto deflete à direita e segue em 

linha reta , confrontando com Linha de Manobra, numa distância de 11 ,30 metros, até 

encontrar o ponto "H-5"; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta , 

confrontando com lote 35 , numa distância de 48,28 metros, até encontrar o ponto "A-

5"; origem desta descrição, abrangendo uma área de 649,26 m2
. Tudo de acordo com 

o desenho nº 6.397, elaborado pelo Departamento de Planejamento e Projetos da 

Prefeitura Municipal de Assis. 

Eduardo avid Fig~eiredo 
Engenheiro Civil 

crea/SP 5069705089 



1. Objeto: 

2. Finalidade: 

3. Croqui: 

4. Data Base: 

5. Local: 

6. Proprietário: 

7. Dimensões: 

Secret a1tia Munkipal de Planejam ent o;, Obras e Serviços 

AVALIAÇÃO 

Área a ser cedida 

Instalação da empresa Zaccarelli Produtos Alimentícios -
ME 

6.397 - folha única 

Novembro/2017 

Rua Maestro Augusto Mathias - S. 04 - Q . 322 - L. 042 -
Assis/SP 

Prefeitura Municipal de Assis 

Área (At) = 
Testada (T) = 

649,26 m2
; 

15,81 m; 

8. Valor do Terreno: 
Pela planta genérica de valores do município, elaborada a 

partir de pesquisa imobiliária, obtém-se que o valor médio do metro linear de testada 
corrigida é de R$ 1.067,89 (mil e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos) , o 
qual será adotado nesta avaliação. 

8.1. Testada Corrigida (TC) 
TC = ( ( At x T ) / 30 ) % 
TC = (( 649,26 x 15,81) / 30) % 
TC = 18,49 m 

8.2. Valor Total do Terreno (VT) 
VT = TC x VL 
VT = 18,49 x 1.067,89 
VT = R$ 19.753,36 

A presente avaliação importou em R$ 19. 753,36 
(dezenove mil setecentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos) . 

Eng. Gui~enone Daré 
Departamento de Controle Urbano 



DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

~ r 
Pa~o !/' ;.:.íc:? -'-Í '~IProfª Judith de Oliveira Garcez" 

5l.crd-;.r; •• Mu rticipal de Governo e Administração 

LEI Nº 6.429, OE i ~ DE DEZEMBRO DE 2.017 
Proj . Lei nº 139/17 - · Ad ,; 1 i:i· Prefaito Municipal José Aparecido Fernandes 

Autoriza o Executivo a conceder o uso de uma 
área de propriedade do Município, situada na rua 
Maestro Augusto Matias para a empresa JOSÉ 
RAFAEL MARQUES DIAS BISCOITO EPP e dá 
out;as providências. 

O PREFEITO DO MUNK:ÍPIO DE ASSIS: 
Faço saber que a Câm ?.1°3 Municipal de Assis aprova e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso, com encargo, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, à empresa JOSÉ RAFAEL MARQUES DIAS 
BISCOITO EPP, de uma áre::a e propriedade do Município, localizada na Rua 
Maestro Augusto Matias, cadastrada como Setor 04, Quadra 322, Lote 43, (ex 
fração k) com um total de 833,23 m2

, assim descrita: 

ÁREA: 833,23 m2 

LOCAL: Rua Maestro' AUg.;stô'Mathias - S 004 - Q 322 -- L 43 (Ex_ Fração K de 
Desdobro nº 6.379) -'As-~ iUSP ' · 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 
" Começa no ponto "A-1 ", ' localizado no vértice formado entre a divisa da Rua 
Antônio José Ribeiro, com o alinhamento predial da Rua Maestro Augusto 
Mathias, do ponto A-1 , segue ern reta pelo alinhamento predial da Ruo Maestro 
augusto Mathias, numa distância de 16,84 metros, até encontrar o vértice A-2; 
deste ponto segue em cur:va à esquerda com raio de 17,50 metros e 
desenvolvimento de 13,35 metias, até encontrar o ponto A-3; deste segue reta , 
em alinhamento predial da Rua Maestro Augusto Mathias, na distância de 34,78 
metros, até encontrar o vértice "A-4"; deste, deflete-se a direita e segue reta , 
confrontando-se com lote 35, na distância de 9, 17 metros, até encontrar o vértice 
"l-4" , deste, deflete-se a direita e segue em reta , confrontando-se com lote 34, na 
distância de 68,59 metros, até encontrar o vértice "1-3"; deste, deflete-se a direita 
e segue em reta, em alinhamento predial com Rua Antônio José Ribeiro, na 
distância de 19, 73 metrcs, até encontrar o vértice "l-3_ 1 ", deste ponto segue em 
curva à direita com raio de 5,00 metros e desenvolvimento de 11 ,25 metros, até 
encontrar o ponto A-1 , origem da descrição deste perímetro, encerrando a área 
de 833,23 m2

." 

Parágrafo Único - A área acimá descrita consta destacada no Desenho nº 6_398, no 
Memorial Descritivc e no Laudo de Avaliação, elaborados pelo Departamento de 
Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis, que passam a integrar 
a presente LeL 

Art. 2º- A presente concessãr:. de uso, com encargo, tem como finalidade a instalação da 
empresa JOSÉ RAFAEL l;JIARQUES DIAS BISCOITO EPP, para desenvolver 
atividades de comércio e rnanipuiação de massa de biscoito de polvilho_ 

Av. Ru; Ba•bo'3, 926 PABX (18) '302.3'00 CEP 19814-900 - Centm - Ass;, - si / 
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Art. 3º - A presente concessão de uso será transformada em doação após o prazo 
estipulado no Artigo 1 º desta Lei , com a outorga de Escritura definitiva, desde 
que cumpridas todas as exigências constante na Lei Municipal nº 3.653/1998, 
alterada pela Lei nº 5.451/2010. 

Art. 4º - O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso da área. 

Art. 5º - O prazo para início operacional das atividades da empresa, será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão do uso, prorrogáveis per m2is 6 (seis) 
meses. 

Art. 6º - O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento da 
presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel ao patrimônio 
municipal , com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer 
indenização, independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou 
extrajudicial. 

Parágrafo Único - A reversão dar,..se-á, - ainda, nas mesmas condições previstas no 
"caput" , se a Empresa: 

1. Deixar caducar os prazos previstos nos Artigos 4º e 5º; 
li. Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original , mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 
Ili. Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV.Subdividir a área , dando à mesma outra destinação diferente daquela prevista 
no projeto original , utilizá-la para fins residenciais , ficando, ainda, proibido o 
desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela Prefeitura Municipal 
de Assis ; 
V. Deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

Art. 7º - Fica a Empresa obrigada ao cumprimento dos dispositivos da Lei Municipal nº 
3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações e das àema;s normas 
pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua pubiicação. 

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Secretário Muni · Administração 
Publicada no Departamento de Administração, em 19 de Dezembro de 2.017. 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP 
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"MINUTA" 
TERMO DE CONCESSÃO DE USO Nº /2017 --

Que entre si celebram o Município de Assis e 
a Empresa JOSÉ RAFAEL MARQUES DIAS 
BISCOITO EPP. 

Pelo presente Termo de Concessão de Uso, na melhor forma de direito, nos 
termos da Lei Municipal nº 3.653, de 08 de janeiro de 1998, com alterações introduzidas pela 
Lei nº 5.451 , de 28 de Setembro de 2010, de um lado o MUNICÍPIO DE ASSIS, com Paço 
Municipal na Avenida Rui Barbosa , nº 926, Centro, nesta cidade de Assis , Estado de São 
Paulo, inscrito no CNPJ/MF nº 46.179.941/0001-35, representado neste ato por seu Prefeito 
Municipal, JOSÉ APARECIDO FERNANOES, brasileiro , casado, produtor agropecuário, 
portador do R.G . nº 10.908.015-4/SSP-SP e do CPF/MF 004.959.018-90, doravante 
denominado simplesmente de CONCEDENTE, e por outro lado a Empresa JOSÉ RAFAEL 
MARQUES DIAS BISCOITO EPP, inscrita no CNPJ nº 05.627.309/0001-20, com sede na 
Rua Antonio José Ribeiro , nº 49, nesta cidaçle de Assis , neste ato representada pelo seu 
Proprietário, Sr.JOSÉ RAFAEL MARQUES DIAS, portador do R.G. nº 6 .811.157-5 SSP/SP 
e do CPF nº708.085.898-49, reside.rite e domiciliado na Rua Amador Bueno, nº 77 , em Assis , 
daqui por diante chamada tão soment~. de CONCEDIDA, autorizados pela Lei nº __ _ 
de_ de de 2017, têm entre si justo e pactuado o que segue: 

CLÁUSULA! 

Trata-se a presente concessão de uso, com encargo , de uma área de propriedade 
do Município, abaixo descrita, à CONCEDIDA, que tem como finalidade desenvolver 
atividades de comércio e manipulação de massa de biscoito de polvilho: 

ÁREA: 833,23 m2 

LOCAL: Rua Maestro Augusto Mathias - S 004 - Q 322 - L 43 (Ex. Fração K de 
Desdobro nº 6.379) - Assis/SP 
PROPRIETÁRIO: Prefoitura Municipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 
" Começa no ponto "A - ·~" , ~uc.:·. : : ::~do no vértice formado entre a divisa da Rua 
Antônio José Ribeiro , cc:-,-: e ::iirihamento predial da Rua Maestro Augusto 
Mathias, do ponto A-1 , segi,::- c rn reta pelo alinhamento predial da Rua Maestro 
augusto Mathias , numa d ~st~n cia de i 6,84 metros, até encontrar o vértice A-2 ; 
deste ponto segue em c :..: ;1,,2 à esquerda com raio de 17,50 metros e 
desenvolvimento de 13,35 meims, até encontrar o ponto A-3 ; deste segue reta , 
em alinhamento predial da r-<un ív1aestro Augusto Mathias , na distância de 34,78 
metros, até encontrar o vé1Uce "A-4"; deste, deflete-se a direita e segue reta , 
confrontando-se com lote 35, na distância de 9, 17 metros, até encontrar o vértice 
"1-4", deste, deflete-se a direita e segue em reta , confrontando-se com lote 34, na 
distância de 68,59 metros, até encontrar o vértice "1-3"; deste, deflete-se a direita e 
segue em reta , em alinhamento predial com Rua Antônio José Ribeiro , na 
distância de 19, 73 metros, até encontrar o vértice "1-3.1 ", deste ponto segue em 
curva à direita com ra io de 5,00 metros e desenvolvimento de 11 ,25 metros, até 
encontrar o ponto A-1 , origem dsi descrição deste perímetro, encerrando a área de 
833,23 m2

, destacada r.o DesGnr;o nº 6.398, no Memorial Descritivo e no Laudo 
de Avaliação, elaborados peiú Departamento de Planejamento e Projetos da 
Prefeitura Municipal de Assi s." 

Av. Rui Bzrbosa, 926 PA!:X (-. b,, ~'.: ';2 . '.)0:> .:;EP 19814-900 - Centro - Assis - SP / 



DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

Paço rA1mic ipal "Profª Judith de Oliveira Garcez" 
Sc.c1at 1·ia Municipal de Governo e Administração 

CLÁUSULA 11 

O prazo de duração da presente concessão de uso será por um período de 5 
(cinco) anos, contados a partir da data dt1 ·assinatura deste instrumento. Findo esse prazo, 
desde que cumpridas todas as exigências contidas na Lei nº 3.653/1998 e suas alterações 
posteriores, a área será doada à CONCEDIDA, com a outorga da Escritura definitiva. 

CLÁUSULA Ili 

O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso. 

CLÁUSULA IV 

O prazo para início operacional das atividades da empresa será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão de uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) meses. 

O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento da 
presente concessão de uso, bem corno a:reversão do imóvel cedido ao patrimônio m~nicipal , 
com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer indenização, 
independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou extra-judicial. 

CLÁUSULA VI 

A reversão dar-se-á, se a CONCEDIDA: 

1- Deixar caducar os prazos previstos nas cláusulas constantes deste Termo e na 
Lei nº 3.653/98 e suas alterações posteriores; 

li- Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original , mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 

Ili- Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV- Subdividir a área , dando à mesma outra destinação diferente daquela prevista 

no projeto original , utilizá-la para fins residenciais , ficando, ainda, proibido o 
desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela Prefeitura Municipal 
de Assis ; 

V- deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa , hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

CL~USULA VII 

A CONCEDIDA estará isenta de impostos, taxas e emolumentos municipais 
incidentes sobre a aprovação do Projeto e àe tributos municipais pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
contados da data da assinatura do termo de concessão de uso. 

Av. Ru i Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP 
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CLÁU,SULA VIII 

A CONCEDIDA será obrigada a -secolher todos os tributos municipais , estaduais e 
federais no Município de Assis , 

CLÁUSULA IX 

Fica a CONCEDIDA obrigada ao cumprimento dos dispositivos das Leis 
Municipais nº 3,653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações posteriores, das demais 
legislações pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente, 

CLÁUSULA X 

Em caso de concordata , hasta pública, falência , extinção ou liquidação da 
CONCEDIDA ou DONATÁRIA, terá o CONCEDENTE direito de preferência em relação ao 
imóvel cedido, nos termos do inciso VI , do artigo 21 , da Lei nº 3.653/98. 

CLÁUSULA XI 

A CONCEDIDA não poderá , sem anuência do CONCEDENTE e aprovação do 
Poder Legislativo, alterar os objetivos do Projeto, ceder ou alienar o imóvel ora cedido. 

CLÁUSULA XII 

Todos os tributos, custas e outros emolumentos devidos em razão da lavratura do 
termo de concessão de uso, da escritura de doação e do termo de garantia , se existentes, 
bem como seus registros nos órgãos competentes , serão de exclusiva responsabilidade da 
CONCEDIDA. 

CLÁUSULA XIII 

O presente Termo de Concessão de Uso deverá ser registrado junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura 
do termo, sob pena de nulidade do mesmo. 

CLÁUSULA XIV 

Os casos omissos ou excepcionais não previstos na presente Lei serão decididos 
pelo CONCEDENTE. 

CLÁUSULA XV 

Fica eleito o Foro da Comarca de Assis/SP, para dirimir dúvida que surgir entre as 
partes, com renúncia de qualquer outro , por mais privilegiado que seja. 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP 
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E, por estarem justos e avençados, assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo subscrevem. 

Prefeitura Municipal de Assis, em __ de _______ de 2.017. 

MUNICÍPIO DE ASSIS 
Concedente 

JOSÉ RAFAEL MARQUES DI 
Concedida 

Testemunhas: 

JOSÉ RAFAEL MARQUES DIAS 
Proprietário 

1ª) ---------------~-----
assinatura 

Nome: _______________ ~--

assinatura 

Nome:-----------··- - - ----- -- -
CPF: 

Av . Rui Bcrbos ;i , G' l1 ?t ,':2 !.; : .'.' :· .':~ '.l :' CO e:;:;: 19314-900 - Centro - Assis - SP 



Pr1efeitu ra Municipal ,de Assis 
Secretaria Munici'pal de Planera men1to, Obras e Se rviços 

Depmiamento de Planeimnento e Progetos 

MEMORIAL DESCRITIVO 

ASSUNTO: Área a ser cedida 

FINALIDADE: Instalação da Empresa José Rafael Marques dias Biscoitos - EPP. 

ÁREA: 833,23 m2 

LOCAL: Rua Maestro Augusto Mathias - S 004 - Q 322 - L 43 (Ex. Fração K de 

Desdobro nº 6.379) - Assis/SP 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 

Começa no ponto "A-1", localizado no vértice formado entre a 
divisa da Rua Antônio José Ribeiro , com o alinhamento predial da Rua Maestro 
Augusto Mathias, do ponto A-1, segue em reta pelo alinhamento predial da Rua 
Maestro augusto Mathias, numa distância de 16,84 metros, até encontrar o vértice A-2 ; 
deste ponto segue em curva à esquerda com raio de 17,50 metros e desenvolvimento 
de 13,35 metros, até encontrar o ponto A-3 ; deste segue reta, em alinhamento predial 
da Rua Maestro Augusto Mathias, na distância de 34,78 metros, até encontrar o 
vértice "A-4"; deste, deflete-se a direita e segue reta , confrontando-se com lote 35, na 
distância de 9, 17 metros, até encontrar o vértice "1-4", deste, deflete-se a direita e 
segue em reta , confrontando-se com lote 34, na distância de 68,59 metros, até 
encontrar o vértice "1-3"; deste, deflete-se a direita e segue em reta, em alinhamento 
predial com Rua Antônia. José Ribeiro, na distância de 19,73 metros, até encontrar o 
vértice "1-3.1 ", deste ponto segue em curva à direita com raio de 5,00 metros e 
desenvolvimento de 11 ,25 metros, até encontrar o ponto A-1 , origem da descrição 
deste perímetro, encerrando a área de 833,23 m2

. Tudo de acordo com o desenho nº 
6.398, elaborado pelo Departamento de Planejamento e Projetos da Prefeitura 
Municipal de Assis . 



1. Objeto: 

2. Finalidade: 

3. Croqui: 

4. Data Base: 

5. Local: 

6. Proprietário: 

7. Dimensões: 

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços 

AVALIAÇÃO 

Área a ser cedida 

Instalação da empresa José Rafael Marques Dias 
Biscoitos - EPP 

6.398 - folha única 

Novembro/2017 

Rua Maestro Augusto Mathias - S. 04 - Q , 322 - L. 043 -
Assis/SP 

Prefeitura Municipal de Assis 

Área (At) = 
Testada (T) = 

~ 833,23 m2 ; 

69,97 m; 

8. Valor do Terreno: 
Pela planta genérica de valores do município, elaborada a 

partir de pesquisa imobiliária, obtém-se que o valor médio do metro linear de testada 
corrigida é de R$ 1.067,89 (mil e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos), o 
qual será adotado nesta avaliação. 

8.1. Testada Corrigida (TC) 
TC = ( ( At x T ) I 30 ) "Vi 
TC = (( 833,23 x 69,97) I 30) "Vi 
TC = 44,08 m 

8.2. Valor Total do Terreno (VT) 
VT= TC xVL 
VT = 44,08 X 1.067,89 
VT = R$ 47.076 ,51 

A presente avaliação importou em R$ 47.076,51 (quaíenta 
e sete mil e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos) . 

Eng. Guil~enone Daré 
Departamento de Controle Urbano 
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LEI Nº õ.4.~'), O~ ·1 S DE DEZEMBRO DE 2.017 
Proj . Lei nº 144/ '17 - /. :...\c ~18 : Prei6ilo Municipal José Aparecido Fernandes 

Autoriza o Executivo a conceder o uso de uma área 
de propriedade do Município, situada no Centro de 
Desenvolvimento de Assis, para a empresa 
LOCADORA E TRANSPORTADORA NOSSA 
SENHORA APARECIDA DE ASSIS LTDA - ME e dá 
outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS: 
Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso, com encargo, pelo 
prazo de 5 (cinco) anos, à empresa LOCADORA E TRANSPORTADORA NOSSA 
SENHORA APARECIDA DE ASSIS L TOA - ME, de uma área e propriedade do 
Município, localizada '11a ·,Avenida Raja Jabur, cadastrada como Setor 06, Quadra 
230, Lotes 34 a 37 , (ex Ff com um total de 2.370,00 m2

, assim descrita: 
' .. 

ÁREA: 2.370,00 m2 
. 

LOCAL: Avenida Raja Jabur - S 006 - Q 230 - Lotes 34 a 37 (Ex F) 
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 
" Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Av. Raja Jabur, junto à 
divisa do lote 33, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Av. 
Raja Jabur, numa distância de 40,00 metros, até encontrar o ponto "B"; deste 
ponto deflete-se a direita e segue reta em divisa com lote 38, com distância de 
59,25 metros, até encontrar o ponto "C"; deste ponto segue em linha reta em 
divisa com lotes de 19, 20, 21 e 22, numa distância de 40,00 metros, até encontrar 
o ponto "D"; deste ponto deflete-se à direita e segue em linha reta confrontando 
com o lote 33, numa distância de 59,25 metros, até encontrar o ponto "A", origem 
desta descrição, abrangendo uma área de 2.370,00 m2

." 

Parágrafo Único - A área acima descrita consta destacada no Desenho nº 6.402, no 
Memorial Descritivo e no Laudo de Avaliação, elaborados pelo Departamento de 
Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis , que passam a integrar 
a presente Lei. 

Art. 2º- A presente concessão de uso, com encargo, tem como finalidade a instalação da 
empresa LOCADORA E TRANSPORTADORA NOSSA SENHORA APARECIDA 
DE ASSIS L TOA - ME, pera desenvolver atividades de transporte rodoviário de 
carga intermunicipal, interestadual e internacional e centro de distribuição e 
operação comercial de produtos alimentícios . 

Art. 3º- A presente concessão de uso será transformada em doação após o prazo 
estipulado no Artigo 1 ~ desta Lei , com a outorga de Escritura definitiva, desde que 
cumpridas todas as exigências constante na Lei Municipal nº 3.653/1998, alterada 
pela Lei nº 5.451/201 O. 

A•. Ru; B"bº'" 926 PABX {18) 3'02.3300 CEP 19814-900 - Centm - A.,;, " SP ~ ;I ' 
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Lei nº 6.430, de 19 de Dezembro de 2.01 7 ................. ....................... .... .............. .... ... ... ......... .... .................... . 

Art. 4º - O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso da área. 

Art. 5º - O prazo para início operacional das atividades da empresa, será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão do uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) 
meses. 

Art. 6º - O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento da 
presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel ao patrimônio 
municipal , com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer 
indenização, independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou 
extrajudicial. 

Parágrafo Único -A reversão dar-se-á, ainda, nas mesmas condições previstas no "caput", 
se a Empresa: 

1. Deixar caducar os prazos previstos nos Artigos 4º e 5º; 
li. Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original , mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 
Ili. Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV.Subdividir a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela prevista 
no projeto originai, utilizá-la para fins residenciais , ficando, ainda, proibido o 
desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela Prefeitura Municipal de 
Assis; 
V. Deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa , hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

Art. 7º - Fica a Empresa obrigada ao cumprimento dos dispositivos da Lei Municipal nº 
3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações e das demais normas 
pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Assis , em ·19 de Deze 

LUCI • 1 A 
Secretário Municipal de G erno e Administração 

Publicada no Departarne:nto de Administração, em 19 de Dezembro de 2.017. 
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"MINUTA" 
TERMO DE CONCESSÃO DE USO Nº /2017 --

Que entre si celebram o Município de Assis e a 
Empresa LOCADORA E TRANSPORTADORA 
NOSSA SENHORA APARECIDA DE ASSIS 
LTDA- ME. 

Pelo presente Termo de Concessão de Uso, na melhor forma de direito, nos termos 
da Lei Municipal nº 3.653 , de 08 de jsm<:;!ro de 1998, com alterações introduzidas pela Lei nº 
5.451 , de 28 de Setembro de 2010, de um lado o MUNICÍPIO DE ASSIS , com Paço Municipal 
na Avenida Rui Barbosa, nº 926 , Centro, riesta cidade de Assis , Estado de São Paulo, inscrito 
no CNPJ/MF nº 46.179.941/0QO·l-35, rt:ipresentado neste ato por seu Prefeito Municipal, 
JOSÉ APARECIDO FERNANOES, .,_ br:,;3.lleúo, çasado, produtor agropecuário, portador do 
R.G . n" 10.908.015-4/SSP-SP. • e · dcF ~CPF/MF 004.959.018-90, doravante denominado 
simplesmente de CONCEDE'li "~·r: , e por outro lado a Empresa LOCADORA E 
TRANSPORTADORA NOSSA UENHtK~A APARECIDA DE ASSIS LTDA - ME, inscrita no 
CNPJ nº 06.333.293/0001-05, corr! sede na Rua Antonio Zimmerman , nº 156, Jardim Morumbi , 
nesta cidade de Assis , neste ato representada pelo seu Administrador, Sr. LUIS HENRIQUE 
PIMENTEL, portador do R.G. nº 32.644.747-7 SSP/SP e do CPF nº 310 .757 .718-97, residente e 
domiciliado na Rua Antonio Zimrnerman , nº 156 em Assis, daqui por diante chamada tão 
somente de CONCEDIDA, autorizados pela Lei nº , de_ de de 2017, 
têm entre si justo e pactuado o que segue: 

CLÁUSULA! 

Trata-se a presente concess80 '1G uso, com encargo, de uma área de prop:-iedade do 
Município, abaixo descrita, à CONCEOIGA, ci LJf; tem como finalidade desenvolver atividades de 
transporte rodoviário de carga int~m 1urdcipal , interestadual e internacional e centro de 
distribuição e operação comercia! de produtos alimentícios: 

ÁREA: 2.370,00 m2 

LOCAL: Avenida Raja Ja t\.:: - S 006 - Q 230 - Lotes 34 a 37 (Ex F) 
PROPRIETÁRIO: Prefei:t.! r:: '. .. ~ :-~ ;: ; cipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 
" Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Av. Raja Jabur, junto à 
divisa do lote 33, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Av. 
Raja Jabur, numa distância de 40,00 metros, até encontrar o ponto "B"; deste ponto 
deflete-se a direita e segue .reta em divisa com lote 38, com distância de 59,25 
metros, até encontrar o panto '·C"; deste ponto segue em linha reta em divisa com 
lotes de 19, 20, 21 e 22, r.um3 distância de 40,00 metros, até encontrar o ponto "D"; 
deste ponto deflete-se à direita e segue em linha reta confrontando com o lote 33, 
numa distância de 59 ,25 metros, até encontrar o ponto "A", origem desta descrição, 
abrangendo uma área de 2.370,00 m2

, destacada no Desenho nº 6.402, no Memorial 
Descritivo e no Laudo de Avalizção, elaborados pelo Departamento de Planejamento 
e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis ." 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (~e) ~3:2.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP r 



DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

.•• : •.:,..-: :ruf" Judith de Oliveira Garcez" 
S:c.- ,~u~ i .. 1 (.-> .micipal de Governo e Administração 

~;_ÁUSULA 11 

O prazo de duração da presente concessão de uso será por um período de 5 (cinco) 
anos, contados a partir da data de assinatura d~ste instrumento. Findo esse prazo, desde que 
cumpridas todas as exigências contidas na Lei nº 3.ô53/1998 e suas alterações posteriores , a 
área será doada à CONCEDIDA, com a outorga da Escritura definitiva. 

CLÁUSULA Ili 

O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, contados 
da data da concessão de uso. 

CLÁUSULA IV 

O prazo para início operacional das atividades da empresa será de 12 (doze) meses, 
contados da data da concessão de uso; prorrogáveis por mais 6 (seis) meses. 

Çl.ÁUSULA V 

O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento da 
presente concessão de uso, bem coma. a. rieversão do imóvel cedido ao patrimônio municipal , 
com todas as benfeitorias nele E:xistentes, sem direito a qualquer indenização, 
independentemente de interpelaçâo e/ou n0~ iticação judicial ou extra-judicial. 

CLÁUSULA VI 

A reversão dar-se-á, se a CONCEDIDA: 

1- Deixar caducar os prazos previstos nas cláusulas constantes deste Termo e na 
Lei nº 3.653/98 e suas alterações posteriores; 

li- Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original , mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 

Ili - Deixar a Empresa ociosa , pelo período de um ano; 
IV- Subdividir a área , dando à mesma outra destinação diferente daquela prevista no 

projeto orig inal , utilizá-la para fins residenciais . ficando, ainda, proibido o 
desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela Prefeitura Municipal de 
Assis ; 

V- deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

CLÁUSULA VII 

A CONCEDIDA estará isenta de impostos, taxas e emolumentos municipais 
incidentes sobre a aprovação do Projeto e de tributos municipais pelo prazo de S (cinco) anos, 
contados da data da assinatura do termo de concessão de uso. 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (1 8) 3302.3300 CEP 19814-900 ·Centro - Assis - SP 
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CLÁUSULA VIII 

A CONCEDIDA será obrigada a recolher todos os tributos municipais, estaduais e 
federais no Município de Assis. 

CLÁUSULA IX 

Fica a CONCEDIDA obrigada ao cumprimento dos dispositivos das Leis Municipais 
nº 3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações posteriores, das demais legislações 
pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de proteção ao meio 
ambiente. 

CLÁUSULA X 

Em caso de concordata , hasta pública, falência , extinção ou liquidação da 
CONCEDIDA ou DONATÁRIA, tera o CONCEDENTE direito de preferência em relação ao 
imóvel cedido , nos termos do inciso VI , do artigo 21 , da Lei nº 3.653/98. 

CLÁUSULA XI 

A CONCEDIDA não poderá , sem anuência do CONCEDENTE e aprovação do 
Poder Legislativo, alterar os objetivos do Projeto, ceder ou alienar o imóvel ora cedido. 

CLÁUSULA XII 

Todos os tributos, custas e outros emolumentos devidos em razão da lavratura do 
termo de concessão de uso, da escritura de doação e do termo de garantia , se existentes, bem 
como seus registros nos órgãos competentes, serão de exclusiva responsabilidade da 
CONCEDIDA. 

CLÁUSULA XIII 

O presente Termo de Concessão de Uso deverá ser registrado junto ao Cartório de 
Registro de Imóveis, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura do 
termo, sob pena de nulidade do mesmo. 

CLÁUSULA XIV 

Os casos omissos ou excepcionais não previstos na presente Lei serão decididos 
pelo CONCEDENTE. 

CLÁUSULA XV 

Fica eleito o Foro da Comarca de Assis/SP, paía dirimir dúvida que surgir entre as 
partes, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (16) 3302.3300 CEP i 98º14-900 - Cen-tro - Assis - SP 
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E, por estarem justos e avenpdo;; , é:lssinam o presente instrumento em 04 (quatro) 
vias de igual teor, na presença de 02 (duas} testemunhas que abaixo subscrevem. 

Prefeitura Municipal de Assis, ern __ de ______ de 2017. 

MUNICÍPIO DE ASSIS 
Concedente 

vlOO FERNANDES 
,., .. ,,,,;to Municipal 

LOCADORA E TRANSPORli DOK'Á i•':::./::·;:;. SENHORA APARECIDA DE ASSIS LTDA- ME 
Concedida 

Testemunhas: 

Nome: 

assinatura 

. ;- : . 

LU!B F . :~,.J ~\iQUE PIMENTEL 
'.~ · ~-,, ~, rietário 

CPF: ___________ _ 

J • 

2ª) --- ----------·- -·---- - -·-- ·· - --
assinatura 

>t 
. ' • ' · ' i 

Nome: 

CPF: _________ ~ 

Av. Rui B6rbosa, 326 P/.•;)X í ·,~: : ~;· :r. <:. 3 '.)0 li CEP 19314-900 - Centro - Assis - SP 



.Prefeitu ra Municipal ,de Assis 
Secreta ria Muniiópal de Planejamento, Obras e Serviços 

Oepanamento dre Planeiamento e Pra~etos 

MEMORIAL DESCRITIVO 

ASSUNTO: Área a ser cedida 

FINALIDADE: Instalação da empresa Locadora e Transportadora Nossa Senhora 

Aparecida de Assis Ltda - ME. 

ÁREA: 2.370,00 m2 

LOCAL: Avenida Raja Jabur - S 006 - 0230 (EX F) - Lotes 34 a 37 COA li -Assis/SP 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 

Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Av. Raja Jabur, 

junto à divisa do lote 33, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da 

Av. Raja Jabur, numa distância de 40,00 metros, até encontrar o ponto "B"; deste 

ponto deflete-se a direita e segue reta em divisa com lote 38, com distância de 59,25 

metros, até encontrar o ponto "C"; este ponto segue em linha reta em divisa com lotes 

de 19, 20, 21 e 22, numa distância de 40,00 metros, até encontrar o ponto "D"; deste 

ponto deflete-se à direita e segue em linha reta confrontando com o lote 33, numa 

distância de 59,25 metros, até encontrar o ponto "A"; origem desta descrição, 

abrangendo uma área de 2.370 m2
. Tudo de acordo com o desenho nº 6.402, 

elaborado pelo Departamento de Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de 

Assis . 

Assis, 23 de novembro de 2.017. 

Eduardo Davi Figueiredo 
Engenheir Civil 

Crea/SP 5069705089 



1. Objeto: 

2. Finalidade: 

3. Croqui: 

4. Data Base: 

5. Local: 

6. Proprietário: 

7. Dimensões: 

Sec retaria Munkip al de Planejamento, Obras e Serviç os 

AVALIAÇÃO 

Área a ser cedida 

Instalação da empresa Locadora e Trasportadora Nossa 
Senhora Aparecida de Assis Ltda - ME 

6.402 - folha única 

Novembro/ 2017 

Avenida Raja Jabur - S. 06 - Q. 230 - L. 034 a 037 
COA 11 - Assis/SP 

Prefeitura Municipal de Assis 

Área (At) = 
Testada (T) = 

2.370,00 m2
; 

40,00 m; 

8. Valor do Terreno: 
Pela planta genérica de valores do município, elaborada a 

partir de pesqu isa imobiliária, obtém-se que o valor médio do metro linear de testada 
corrigida é de R$ 569,53 (quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três 
centavos) , o qual será adotado nesta avaliação. 

8.1. Testada Corrigida (TC) 
TC = ( ( At x T ) / 30 ) % 
TC = (( 2.370,00 X 40,00) / 30) % 
TC = 56,21 m 

8.2. Valor Total do Terreno (VT) 
VT= TC xVL 
VT = 56,21 x 569,53 
VT = R$ 32.015,48 

A presente avaliação importou em R$ 32.015,48 (trinta e 
dois mil e quinze reais e quarenta e oito centavos) . 

Eng. Guil~none Daré 
Departamento de Controle Urbano 



E 
DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Paço Municipal "ProP .Judith de Oliveira Garcez" 
Secretaria Municipal de Governo e Administração 

LEI Nº 6.431, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2.017 
Proj. Lei nº 122/17 -Autoria: Prefeito Municipal José Aparecido Fernandes 

Autoriza o Executivo a conceder o uso de uma 
área situada no Centro de Desenvolvimento de 
Assis - COA li para a empresa VISTO 
LOCAÇÕES L TOA ME e dá outras 
providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS: 
Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei : 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso, com encargo, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, à empresa VISTO LOCAÇÕES LTDA - ME, de 
uma área de propriedade do Município, localizada no Centro de 
Desenvolvimento de Assis - COA 11 , na Rua Raja Jabur, cadastrada como 
Setor 06, Quadra 236 (ex-L), Lotes 06 ao 10, com um total de 3.000,00 m2 

(três mil metros quadrados) , assim descrita: 

ÁREA: 3.000,00 m2 

LOCAL: Rua Raja Jabur - S 06 - Q 236 (Ex-L}, lotes 06 ao 10 - COA li - Assis 
PROPRIETÁRIO: Município de Assis 

DESCRIÇÃO: 

"Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Avenida Raja Jabur, 
junto à divisa do lote 5, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento 
predial da Avenida Raja Jabur, numa distância de 50,00 metros, até encontrar 
o ponto "B"; deste ponto, deflete-se a direita e segue reta em divisa com lote 
11 , com distância de 60,00 metros, até encontrar o ponto "C"; deste ponto 
segue em linha reta em divisa com lotes de 47 ao 51 , numa distância de 
50,00 metros, até encontrar o ponto "D"; deste ponto deflete-se à direita e 
segue em linha reta confrontando com o lote 5, numa distância de 60,00 
metros, até encontrar o ponto "A"; origem desta descrição, abrangendo uma 
área de 3.000,00 m2

." 

Parágrafo Único - A área acima descrita consta destacada no Desenho nº 6.371 , no 
Memorial Descritivo e no Laudo de Avaliação, elaborados pelo Departamento 
de Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis , que passam a 
integrar a presente Lei. 

Art. 2º -

Art. 3º -

A presente concessão de uso, com encargo, tem como finalidade a instalação 
da empresa VISTO LOCAÇÕES L TOA - ME, no COA li , que atuará na 
locação de estandes e palcos, coberturas e outras estruturas de uso 
temporário; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e 
festas; locação de moveis e utensílios de uso doméstico. 

A presente concessão de uso será transformada em doação após o prazo 
estipulado no Artigo 1 º desta Lei , com a outorga de Escritura definitiva, desde 
que cumpridas todas as exigências constante na Lei Municipal nº 3.653/1998, 
alterada pela Lei nº 5.451/2010. 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP ~ 
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Lei nº 6.431 , de 21 de Dezembro de 2.017. 

Art. 4º - O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso da área. 

Art. 5º - O prazo para início operacional das atividades da empresa, será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão do uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) 
meses. 

Art. 6º - O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento 
da presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel ao patrimônio 
municipal , com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer 
indenização, independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou 
extrajudicial. 

Parágrafo Único - A reversão dar-se-á, ainda, nas mesmas condições previstas no 
"caput", se a Empresa: 

1. Deixar caducar os prazos previstos nos Artigos 4º e 5º; 
li. Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original , mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 
Ili. Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV.Subdividir a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela 
prevista no projeto original , utilizá-la para fins residenciais , ficando, ainda, 
proibido o desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela 
Prefeitura Municipal de Assis ; 
V. Deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa , hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

Art. 7º - Fica a Empresa obrigada ao cumprimento dos dispositivos da Lei Municipal nº 
3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações e das demais normas 
pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Assis , em 21 de D 

Secretário Municipal Administração 
Publicada no Departamento de Administração, em 21 de Dezembro de 2.017. 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP 
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"MINUTA" 
TERMO DE CONCESSÃO DE USO Nº /2017 

-----' 

Que entre si celebram o Município de 
Assis e a Empresa VISTO LOCAÇÕES 
LTDA. 

Pelo presente Termo de Concessão de Uso, na melhor forma de direito, nos 
termos da Lei Municipal nº 3.653, de 08 de janeiro de 1998, com alterações introduzidas 
pela Lei nº 5.451 , de 28 de Setembro de 2010, de um lado o MUNICÍPIO DE ASSIS, com 
Paço Municipal na Avenida Rui Barbosa, nº 926, Centro, nesta cidade de Assis, Estado de 
São Paulo, inscrito no CNPJ/MF nº 46.179.941/0001-35, representado neste ato por seu 
Prefeito Municipal, JOSÉ APARECIDO FERNANDES, brasileiro, casado, produtor 
agropecuário, portador do R.G. nº 10.908.015-4/SSP-SP e do CPF/MF 004.959.018-90 nº, 
doravante denominado simplesmente de CONCEDENTE, e por outro lado a Empresa 
VISTO LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.243.095/0001-07, com sede na Rua 
Eduardo Quintino de Oliveira, 287 - Parque das Acácias, nesta cidade de Assis , neste ato 
representada pelo seu sócio proprietário, Sr. MICHEL FERNANDES CARRER, portador do 
R.G. nº 7.506.354-7 SSP/SP e do CPF nº 041 .751 .689-40, residente e domiciliado em Assis 
(SP) , na Rua Eduardo Quintino de Almeida, 137, Parque das Flores, em Assis , daqui por 
diante chamada tão somente de CONCEDIDA, autorizados pela Lei nº , de_ de 
_ _ ___ de 2017, têm entre si justo e pactuado o que segue: 

CLÁUSULA! 

Trata-se a presente concessão de uso, com encargo, de uma área de 
propriedade do Município, abaixo descrita , à CONCEDIDA, que tem como finalidade a 
locação de estandes e palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário; serviços 
de organização de feiras , congressos, exposições e festas; locação de moveis e utensíl ios 
de uso doméstico: 

ÁREA: 3.000,00 m2 

LOCAL: Rua Raja Jabur - S 06 - Q 236 (Ex-L), lotes 06 ao 1 O - COA li - Assis 
PROPRIETÁRIO: Município de Assis 

DESCRIÇÃO: 

"Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Avenida Raja Jabur, 
junto à divisa do lote 5, deste ponto segue em linha reta pelo al inhamento predial 
da Avenida Raja Jabur, numa distância de 50,00 metros, até encontrar o ponto 
"B"; deste ponto, deflete-se a direita e segue reta em divisa com lote 11 , com 
distância de 60,00 metros, até encontrar o ponto "C"; deste ponto segue em linha 
reta em divisa com lotes de 47 ao 51 , numa distância de 50,00 metros, até 
encontrar o ponto "D"; deste ponto deflete-se à direita e segue em linha reta 
confrontando com o lote 5, numa distância de 60,00 metros, até encontrar o ponto 
"A"; origem desta descrição, abrangendo uma área de 3.000,00 m2

, destacada no 
Desenho nº 6.371 , no Memorial Descritivo e no Laudo de Avaliação, elaborados 
pelo Departamento de Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis". 

A•. R,; Ba.bo•a, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 • Centm · .,,;, - SP / 
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CLÁUSULA li 

O prazo de duração da presente concessão de uso será por um período de 5 
(cinco) anos, contados a partir da data de assinatura deste instrumento. Findo esse prazo, 
desde que cumpridas todas as exigências contidas na Lei nº 3.653/1998 e suas alterações 
posteriores, a área será doada à CONCEDIDA, com a outorga da Escritura definitiva. 

CLÁUSULA Ili 

O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso. 

CLÁUSULA IV 

O prazo para início operacional das atividades da empresa será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão de uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) meses. 

CLÁUSULA V 

O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento da 
presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel cedido ao patrimônio 
municipal , com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer indenização, 
independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou extra-judicial. 

CLÁUSULA VI 

A reversão dar-se-á, se a CONCEDIDA: 

1- Deixar caducar os prazos previstos nas cláusulas constantes deste Termo e 
na Lei nº 3.653/98 e suas alterações posteriores; 

li- Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original , mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 

Ili- Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV- Subdividir a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela 

prevista no projeto original , utilizá-la para fins residenciais, ficando, ainda, 
proibido o desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela 
Prefeitura Municipal de Assis ; 

V- deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

CLÁUSULA VII 

A CONCEDIDA estará isenta de impostos, taxas e emolumentos municipais 
incidentes sobre a aprovação do Projeto e de tributos municipais pelo prazo de 5 (cinco) 
anos, contados da data da assinatura do termo de concessão de uso. 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP 
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CLÁUSULA VIII 

A CONCEDIDA será obrigada a recolher todos os tributos municipais, estaduais 
e federais no Município de Assis. 

CLÁUSULA IX 

Fica a CONCEDIDA obrigada ao cumprimento dos dispositivos das Leis 
Municipais nº 3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações posteriores, das demais 
legislações pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

CLÁUSULA X 

Em caso de concordata, hasta pública , falência , extinção ou liquidação da 
CONCEDIDA ou DONATÁRIA, terá o CONCEDENTE direito de preferência em relação ao 
imóvel cedido, nos termos do inciso VI , do artigo 21 , da Lei nº 3.653/98. 

CLÁUSULA XI 

A CONCEDIDA não poderá, sem anuência do CONCEDENTE e aprovação do 
Poder Legislativo, alterar os objetivos do Projeto, ceder ou alienar o imóvel ora cedido. 

CLÁUSULA XII 

Todos os tributos, custas e outros emolumentos devidos em razão da lavratura 
do termo de concessão de uso, da escritura de doação e do termo de garantia, se 
existentes, bem como seus registros nos órgãos competentes, serão de exclusiva 
responsabilidade da CONCEDIDA. 

CLÁUSULA XIII 

O presente Termo de Concessão de Uso deverá ser registrado junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de 
assinatura do termo, sob pena de nulidade do mesmo. 

CLÁUSULA XIV 

Os casos omissos ou excepcionais não previstos na presente Lei serão 
decididos pelo CONCEDENTE. 

CLÁUSULA XV 

Fica eleito o Foro da Comarca de Assis/SP, para dirimir dúvida que surgir entre 
as partes, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP 
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Secretaria Municipal de Governo e Administração 

E, por estarem justos e avençados, assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo subscrevem. 

Prefeitura Municipal de Assis , em __ de ______ de 2.017. 

MUNICÍPIO DE ASSIS 
Concedente 

VISTO LOCAÇÕES L TOA 
Concedida 

Testemunhas: 

MICHEL FERNANDES CARRER 
Sócio Proprietário 

1ª) _________________ _ 

assinatura 

2ª) _________________ _ 

assinatura 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP 



.Prefeitura Municipa'I de Assis 
Secretar ia Municipa l d e Pla:nejmnento1 ObrO's e Serviços 

Depa mnento de Pl,anejamen o e Pro jetos 

MEMORIAL DESCRITIVO 

ASSUNTO: Área a ser cedida 

FINALIDADE: Instalação da Visto Locações L TOA - ME 

ÁREA: 3.000 ,00 m2 

LOCAL: Avenida Raja Jabur - S 006 - 0236 - Lotes 06 a 1 O COA li - Assis/SP 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 

Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Avenida Raja 

Jabur, junto à divisa do lote 5, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento 

predial da Avenida Raja Jabur, numa distância de 50 ,00 metros, até encontrar o ponto 

"B"; deste ponto deflete-se a direita e segue reta em divisa com lote 11 , com distância 

de 60,00 metros, até encontrar o ponto "C"; este ponto segue em linha reta em divisa 

com lotes de 47 ao 51 , numa distância de 50 ,00 metros, até encontrar o ponto "D"; 

deste ponto deflete-se à direita e segue em linha reta confrontando com o lote 5, numa 

distância de 60,00 metros, até encontrar o ponto "A"; origem desta descrição, 

abrangendo uma área de 3.000,00 m2
. Tudo de acordo com o desenho nº 6.371 , 

elaborado pelo Departamento de Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de 

Assis . 

Assis, 22 de setembro de 2.017 . 

Eduardo Oav Fitueirede 
Engenheiro Civil 

Crea/SP 5069705089 



1. Objeto: 

2. Finalidade: 

3. Croqui: 

4. Data Base: 

5. Local: 

6. Proprietário: 

7. Dimensões: 

Secretaria Munkipal de Planejamento, Obras e Servi·ços 

AVALIAÇÃO 

Área a ser cedida 

Instalação da empresa Visto Locações Ltda - ME 

6.371 - folha única 

Setembro I 2017 

Avenida Raja Jabur - S. 06 - Q . 236 - L. 006 a 01 O 
COA 11 - Assis/SP 

Prefeitura Municipal de Assis 

Área (At) = 
Testada (T) = 

3.000,00 m2
; 

50,00 m; 

8. Valor do Terreno: 
Pela planta genérica de valores do município, elaborada a 

partir de pesquisa imobiliária, obtém-se que o valor médio do metro linear de testada 
corrigida é de R$ 569,53 (quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três 
centavos) , o qual será adotado nesta avaliação. 

8.1. Testada Corrigida (TC) 
TC = ( ( At x T ) I 30 ) % 
TC = (( 3.000,00 x 50,00) I 30) % 
TC = 70,71 m 

8.2. Valor Total do Terreno (VT) 
VT = TC x VL 
VT = 70,71 X 569,53 
VT = R$ 40.271 ,85 

A presente avaliação importou em R$ 40.271,85 (quarenta 
mil duzentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos). 

Eng . Guil~enone Daré 
Departamento de Controle Urbano 
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RUA ALCIDES SENNO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS 

ASSU~O 

ÁREA A SER CEDIDA A EMPRESA VISTO LOCAÇÕES L TDA - ME. 

LOCAL 

AV. RAJA JABUR - S006 - Q 236 (EX L) - LOTES 06 AO 1 O - CDA li 
ASSIS/SP 

FOLHA 

ÚNICA 



DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

Paço Municipal. "ProP Judith de Oliveira Garcez" 
Secretaria Municipal de· Governo e Administração 

LEI Nº 6.432, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2.017 
Proj . Lei nº 129/17 - Autoria : Prefeito Municipal José Aparecido Fernandes 

Autoriza o Executivo a conceder o uso de uma 
área situada no Centro de Desenvolvimento de 
Assis - COA li para a empresa A. J. UMA 
SEPULVIDA - ME e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS: 
Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso, com encargo, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, à empresa A J. LIMA SEPULVIDA - ME, de 
uma área de propriedade do Município, localizada no Centro de 
Desenvolvimento de Assis - COA 11 , na Rua 2, cadastrada como Setor 06, 
Quadra 230 (Ex-F) , Lotes 26 ao 27, com um total de 1.200,00 m2 , assim 
descrita: 

ÁREA: 1.200,00 m2 

LOCAL: Rua 2 - S 06 - Q 230 (Ex-F), lotes 26 ao 27 - COA 11 - Assis 
PROPRIETÁRIO: Município de Assis 

DESCRIÇÃO: 

"Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Rua 2, junto à divisa 
do lote 25, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua 
2, numa distância de 20,00 metros, até encontrar o ponto "B"; deste ponto 
deflete a esquerda e segue em linha reta em divisa com os lotes 28; 29; 30; 
31 ; 32; 33, numa distância de 60,00 metros, até encontrar o ponto "C"; deste 
ponto deflete à direita e segue em linha reta confrontando com o lote 22, 
numa distância de 20,00 metros, até encontrar o ponto "D"; deste ponto 
deflete a direita e segue em linha reta em divisa com o lote 25 numa distância 
de 60,00 metros, até encontrar o ponto "A", origem desta descrição, 
abrangendo uma área de 1.200,00 m2. " 

Parágrafo Único - A área acima descrita consta destacada no Desenho nº 6.386, no 
Memorial Descritivo e no Laudo de Avaliação, elaborados pelo Departamento 
de Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis , que passam a 
integrar a presente Lei. 

Art. 2º- A presente concessão de uso, com encargo, tem como finalidade a instalação 
da empresa A. J. LIMA SEPULVIDA - ME, no COA li , para desenvolver 
atividades de produção de tijolos de cimento, lajotas e pisos de cimento em 
geral. 

Art. 3º- A presente concessão de uso será transformada em doação após o prazo 
estipulado no Artigo 1 º desta Lei , com a outorga de Escritura definitiva, desde 
que cumpridas todas as exigências constante na Lei Municipal nº 3.653/1998, 
alterada pela Lei nº 5.451/2010. 

Art. 4º- O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso da área. 

Av. Ru; B"bo~. 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Cent<o ·As,;, r / 



DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

Paço Municipal "Pror .Judith de Oliveira Garcez" 
Secretaria Municipal de Governo e Administração 

Lei nº 6.432, de 21 de Dezembro de 2.017. 

Art. 5º- O prazo para início operacional das atividades da empresa, será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão do uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) 
meses. 

Art. 6º- O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento 
da presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel ao patrimônio 
municipal , com todas as benfeitorias nele existentes, sem direito a qualquer 
indenização, independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou 
extrajudicial. 

Parágrafo Único - A reversão dar-se-á, ainda, nas mesmas condições previstas no 
"caput" , se a Empresa: 

1. Deixar caducar os prazos previstos nos Artigos 4º e 5º; 

li. Vender o imóvel ou desviar a final idade do projeto original , mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 

Ili. Deixar a Empresa ociosa , pelo período de um ano; 

IV.Subdividir a área , dando à mesma outra destinação diferente daquela 
prevista no projeto original , utilizá-la para fins residenciais , ficando, ainda, 
proibido o desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela 
Prefeitura Municipal de Assis ; 

V. Deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

Art. 7º- Fica a Empresa obrigada ao cumprimento dos dispositivos da Lei Municipal nº 
3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações e das demais normas 
pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

Art. 8º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Assis , em 21 de Dezemb 

Secretário Municipa rno e Administração 
Publicada no Departamento de Administração, em 21 de Dezembro de 2.017. 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP 



DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

Paço Municipal "Profª .Judith de Oliveira Garcez" 
Secretaria Municipal de Governo e Administração 

"MINUTA" 
TERMO DE CONCESSÃO DE USO Nº /2017 --

Que entre si celebram o Município de 
Assis e a Empresa A. J. LIMA SEPULVIDA 
-ME. 

Pelo presente Termo de Concessão de Uso, na melhor forma de direito, nos 
termos da Lei Municipal nº 3.653, de 08 de janeiro de 1998, com alterações introduzidas 
pela Lei nº 5.451 , de 28 de Setembro de 201 O, de um lado o MUNICÍPIO DE ASSIS, com 
Paço Municipal na Avenida Rui Barbosa, nº 926, Centro, nesta cidade de Assis , Estado de 
São Paulo, inscrito no CNPJ/MF nº 46.179.941/0001-35, representado neste ato por seu 
Prefeito Municipal , JOSÉ APARECIDO FERNANDES, brasileiro, casado, produtor 
agropecuário, portador do R.G. nº 10.908.015-4/SSP-SP e do CPF/MF 004.959.018-90, 
doravante denominado simplesmente de CONCEDENTE, e por outro lado a Empresa 
A. J. LIMA SEPULVIDA - ME, inscrita no CNPJ nº 24.594.591/0001-30, com sede na Rua 
Orlando de Melo, nº 27, nesta cidade de Assis, neste ato representado pelo sua sócia 
proprietária, Sra. ALDERE JULIANA LIMA SEPULVIDA, portadora do R.G. nº 25.959.478-
7 SSP/SP e do CPF n°225.967.958-76, residente e domiciliada na Avenida Antonino José 
de Carvalho, nº 275, em Assis , daqui por diante chamada tão somente de CONCEDIDA, 
autorizados pela Lei nº de_ de de 2017, têm entre si justo e 
pactuado o que segue: 

CLÁUSULA! 

Trata-se a presente concessão de uso, com encargo, de uma área de 
propriedade do Município, abaixo descrita , à CONCEDIDA, que tem como finalidade a 
produção de tijolos de cimento, lajotas e pisos de cimento em geral: 

ÁREA: 1.200,00 m2 

LOCAL: Rua 2 - S 06 - Q 230 (Ex-F) , lotes 26 ao 27 - COA li - Assis 
PROPRIETÁRIO: Município de Assis 

DESCRIÇÃO: 

"Começa no ponto "A", situado no al inhamento predial da Rua 2, junto à divisa 
do lote 25, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua 2, 
numa distância de 20,00 metros, até encontrar o ponto "B"; deste ponto deflete a 
esquerda e segue em linha reta em divisa com os lotes 28; 29; 30; 31 ; 32 ; 33, 
numa distância de 60,00 metros, até encontrar o ponto "C"; deste ponto deflete à 
direita e segue em linha reta confrontando com o lote 22, numa distância de 
20,00 metros, até encontrar o ponto "D"; deste ponto deflete a direita e segue em 
linha reta em divisa com o lote 25 numa distância de 60,00 metros, até encontrar 
o ponto "A", origem desta descrição, abrangendo uma área de 1.200,00 m2

, 

destacada no Desenho nº 6.386, no Memorial Descritivo e no Laudo de 
Aval iação, elaborados pelo Departamento de Planejamento e Projetos da 
Prefeitura Municipal de Assis ." 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP 



DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez" 
Secret~ria Municipal de Governo e Administração 

CLÁUSULA li 

O prazo de duração da presente concessão de uso será por um período de 5 
(cinco) anos, contados a partir da data de assinatura deste instrumento. Findo esse prazo, 
desde que cumpridas todas as exigências contidas na Lei nº 3.653/1998 e suas alterações 
posteriores, a área será doada à CONCEDIDA, com a outorga da Escritura definitiva. 

CLÁUSULA 111 

O prazo para início das instalações da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso. 

CLÁUSULA IV 

O prazo para início operacional das atividades da empresa será de 12 (doze) 
meses, contados da data da concessão de uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) meses. 

CLÁUSULA V 

O não cumprimento das obrigações assumidas determinará o cancelamento da 
presente concessão de uso, bem como a reversão do imóvel cedido ao patrimônio 
municipal , com todas as benfeitorias nele existentes, ser'n direito a qualquer indenização, 
independentemente de interpelação e/ou notificação judicial ou extra-judicial. 

CLÁUSULA VI 

A reversão dar-se-á, se a CONCEDIDA: 

1- Deixar caducar os prazos previstos nas cláusulas constantes deste Termo e 
na Lei nº 3.653/98 e suas alterações posteriores; 

li- Vender o imóvel ou desviar a finalidade do projeto original , mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura Municipal de Assis e da Câmara 
Municipal. 

Ili- Deixar a Empresa ociosa, pelo período de um ano; 
IV- Subdividir a área, dando à mesma outra destinação diferente daquela 

prevista no projeto original , utilizá-la para fins residenciais, ficando, ainda, 
proibido o desmembramento de áreas, salvo os casos previstos pela 
Prefeitura Municipal de Assis; 

V- deixar área igual ou superior a 40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a reversão se dará parcialmente. 

CLÁUSULA VII 

A CONCEDIDA estará isenta de impostos, taxas e emolumentos municipais 
incidentes sobre a aprovação do Projeto e de tributos municipais pelo prazo de 5 (cinco) 
anos, contados da data da assinatura do termo de concessão de uso. 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.J300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP 



DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

1 
Paço Muni.çip.al . "ProP Judith de Oliveira Garcez" 

Secretaria Municipal de Governo e Administração 

CLÁUSULA VIII 

A CONCEDIDA será obrigada a recolher todos os tributos municipais , estaduais 
e federais no Município de Assis. 

CLÁUSULA IX 

Fica a CONCEDIDA obrigada ao cumprimento dos dispositivos das Leis 
Municipais nº 3.653, de 08 de janeiro de 1998 e suas alterações posteriores, das demais 
legislações pertinentes e aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas decorrentes de 
proteção ao meio ambiente. 

CLÁUSULA X 

Em caso de concordata, hasta pública, falência , extinção ou liquidação da 
CONCEDIDA ou DONATÁRIA, terá o CONCEDENTE direito de preferência em relação ao 
imóvel cedido, nos termos do inciso VI , do artigo 21 , da Lei nº 3.653/98. 

CLÁUSULA XI 

A CONCEDIDA não poderá, sem anuência do CONCEDENTE e aprovação do 
Poder Legislativo, alterar os objetivos do Projeto, ceder ou alienar o imóvel ora cedido. 

CLÁUSULA XII 

Todos os tributos, custas e outros emolumentos devidos em razão da lavratura 
do termo de concessão de uso, da escritura de doação e do termo de garantia, se 
existentes, bem como seus registros nos órgãos competentes, serão de exclusiva 
responsabilidade da CONCEDIDA. 

CLÁUSULA XIII 

O presente Termo de Concessão de Uso deverá ser registrado junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de 
assinatura do termo, sob pena de nulidade do mesmo. 

CLÁUSULA XIV 

Os casos omissos ou excepcionais não previstos na presente Lei serão 
decididos pelo CONCEDENTE. 

CLÁUSULA XV 

Fica eleito o Foro da Comarca de Assis/SP, para dirimir dúvida que surgir entre 
as partes, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP 



DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

Paço Municipal "Prof3 Judith de Oliveira Garcez" 
Secretaria Municipal de Governo e Administração 

E, por estarem justos e avençados, assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas que ab ixo subscrevem. 

MUNICÍPIO DE ASSIS 
Concedente 

A. J. LIMA SEPULVIDA - ME 
Concedida 

Testemunhas: 

ALDERE JULIANA LIMA SEPULVIDA 
Empresária 

assinatura 

assinatura 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP 



Prefe,itura Mun1ic1ipal d,e Assis 
Secre tar io Munic ipa l de Pla1nejamento, Obras e Serviços 

D epar1amento de Pfanejomento e Pro jetos 

MEMORIAL DESCRITIVO 

ASSUNTO: Área a ser cedida 

FINALIDADE: Instalação da Empresa A. J. de lima Sepulveda ME. 

ÁREA: 1.200,00 m2 

LOCAL: Rua 2 - S 006 - Q230 (Ex-F) - Lotes 26 a 27 

COA li - Assis/SP 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Assis 

DESCRIÇÃO: 

Começa no ponto "A", situado no alinhamento predial da Rua 2, junto à 

divisa do lote 25, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua 2, 

numa distância de 20,00 metros, até encontrar o ponto "B"; deste ponto deflete a 

esquerda e segue em linha reta em divisa com os lotes 28; 29; 30; 31 ; 32 ; 33 , numa 

distância de 60 ,00 metros , até encontrar o ponto "C"; deste ponto deflete à direita e 

segue em linha reta confrontando com os lote 22 , numa distância de 20 ,00 metros, até 

encontrar o ponto "D"; deste ponto deflete a direita e segue em linha reta em divisa 

com lote 25 numa distância de 60,00 metros até encontrar o ponto "A"; origem desta 

descrição, abrangendo uma área de 1.200,00 m2
. Tudo de acordo com o desenho nº 

6.386 , elaborado pelo Departamento de Planejamento e Projetos da Prefeitura 

Municipal de Assis . 

Assis , 09 de outubro de 2.017. 

Eduardo David Figueiredo 
Engenheir1 CM! 

Crea/SP 5069705M9 



1. Objeto: 

2. Finalidade: 

3. Croqui: 

4. Data Base: 

5. Local: 

6. Proprietário: 

7. Dimensões: 

Secretaria Municipal de Planejament o;, Obras e Serviços 

AVALIAÇÃO 

Área a ser cedida 

Instalação da empresa A. J. De Lima Sepulveda ME. 

6.386 - folha única 

Outubro/2017 

Rua 2 - S. 06 - Q. 230 - L. 026 a 027 - COA li -Assis/SP 

Prefeitura Municipal de Assis 

Área (At) = 
Testada (T) = 

1.200,00 m2
; 

20,00 m; 

8. Valor do Terreno: 
Pela planta genérica de valores do município, elaborada a 

partir de pesquisa imobiliária, obtém-se que o valor médio do metro linear de testada 
corrigida é de R$ 569,53 (quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três 
centavos), o qual será adotado nesta avaliação. 

8.1. Testada Corrigida (TC) 
TC = ( ( At x T ) I 30 ) % 
TC = (( 1.200,00 x 20,00) I 30) % 
TC = 28,28 m 

8.2. Valor Total do Terreno (VT) 
VT= TC xVL 
VT = 28,28 x 569,53 
VT = R$ 16.108,74 

A presente avaliação importou em R$ 16.108,74 
(dezesseis mil cento e oito reais e setenta e quatro centavos). 

Eng. Guil~rzenone Daré 
Departamento de Controle Urbano 
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AVENIDA RAJA JABUR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS 

ASSUNTO FOLHA 

ÁREA A SER CEDIDA À EMPRESA A.J. DE LIMA SEPULVEDA ME. 

LOCAL ÚNICA 
RUA 2 - S06 - Q 230 (EX F) - L 26 A 27 - CDA li - ASSIS/SP 

PROPRIETAR;REFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS ~ÁREA 1.200,00M2 

Eduarde ~Fit~iredo 
1 ARQUIVO 

. 6.386 
1 

1 

DATA 

06/10/2017 
1 

ENGENHEIRO ~· .,-· ·· ' v..,y 

EDURDO DAVID FIGUEIREDO - CREA: 506~5,15~c '\ 89 
DESENHO 

11 ESCALA 1 : 1 000 SANDRA 

\ 


