PREFEITURA MUNICiPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco
DECRETO NQ 010′ DE 17 DE MARcO DE 2021
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LEr Ne 66812000
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o PREFEITO DO MUNlclptO of VERTENTES-PE, no uso das atribuig6es que lhes s6o
conferidas pela Constituigeo Federal, pela ConstituigSo do Estado de Pernambuco e pela
Lei O196nica Municipal,
CONSIDERANDO

que amparado pela Lei Municipal ;1e 669, de

2611,212000

e

pelo

Decreto ne 06, de 1,6/04/2001, que implanta o Distrito lndustrial, regulamenta sua destinagdo
i doagSo condicionada de dreas ds empresas interessadas em se instalarem no Distrito
lndustrial de Vertentes;
CONSIDERANDO que a empresa BRASIL BLOCKS EMPREENDTMENTOS E CONSTRUCflES LTDA

cumpriu o disposto no Artigo 4s da Lei Municipal np 668/2000, onde estabelece que o
donatdrio deva atender aos requisitos estabelecidos na Lei e formalidades constantes de
regulamento, onde a doagSo fica condicionada ao atendimento, por parte do donatdrio dos
requisitos de: apresentar projeto de ind(stria onde esteja previsto o aproveitamento de mdode-obra local; e fazer constar, no projeto, estudo de impacto ambiental com solug6es
adequadas d legislagSo pertinente; e atender as demais formalidades exigidas pela legislagdo
local e pelo regulamento.

DECRETA:
Art. le Fica Habilitada a empresa BRASIL BLOCKS EMPREENDTMENTOS E CONSTRUCOES LTDA,
inscrita no CNPJ sob o na 41".235.980/0001-99, lnscrigSo Estadual nq 095155j.-g0 com sede na
Rodovia PE 90, km l-04, CEP 55.770-000, Distrito lndustrial - Vertentes/pE a receber por meio
deste Termo de DoagSo Condicionada de Area um Lote no Distrito lndustrial de Vertentes de
propriedade do Municipio de Vertentes, pessoa jurfdica com CNpJ ne 10.296.557!OOO:1
com enderego a Rua Dr. Emidio Cavalcanti, ne 97, Centro
-Vertentes/pE.
Pardgrafo Unico: O Lote objeto da doagdo estd localizado na Rodovia pE 90, Km tO4, s/
Distrito lndustrial, neste Municipio, cadastrado como Lote 04, medindo 40,00 (quarenta
metros de frente por 60,00 (sessenta) metros ditos de fundos, com Srea total de 2.400,
(dois mil e quatrocentos) metros quadrados e as seguintes confrontagdes: ao Norte,
com o
pr6dio da APL - Arranjo Produtivo Local/lncubadora; ao Sul, com o GalpSo da Bezerra Leite
Empreendimentos Ltda; ao Leste, com a Rua Projetada 01; ao Oeste, com a Rodovia pE g0.
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Art'

29

o im6vel descrito no pardgrafo 0nico do Art. le

Art.

3e

Em hip6tese alguma,

serd utirizado pera empresa para o
desenvolvimento da sua atividade econ6mica principar, como:
fabricagS0 de artefatos de
cimento para uso na construg5o civir, fabricag5o de estruturas pr6-mordadas
de concreto
armado, em s6rie e sob encomenda e demais atividades econ6micas
secunddrias.

o

bem, objeto da doaqAo neste instrumento, poderd ser

penhorado compulsoriamente, podendo, apenas,
ser dado em garantia de financiamento para
Bancos de fomento econ6mico, ou outras entidades
financiadoras das atividades promitente

Donatdrio, destinado excrusivamente a investimento
em p16dio, veicuros, mdquinas e
equipamentos destinado a uso no terreno, devendo
a aplicagio dos recursos serem
rigorosamente fiscalizadas por esse agente financeiro.

Art.49 Este Decreto entrard em vigor na data da sua publicagdo.

Publique-se;
Registre-se;
Cum pra-se.
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