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Prefeitura Municipal de Bálsamo 

PR OJE TO BE LEI N° 031/2018 

"Dispöe sobre alteraçao da Lei no 1.504, de 21 
de Setembro de 1.999 e Lei N° 1.544, de 16 de Maio 
de 2.000 e dá outras providéncias. 

0 Sr Carlos Eduardo Carniona Lourenço, 
Pro feito do Municio do Balsamo, Comarca do Mirassol, 
Estado do São Paulo, no uso do suas atribuiçOes Jo gals, 

FAZ SABER, que a Carnara Municipal aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1° - Do artigo 4°, da Lei n° 1.504, de 21 de Setembro de 
1.999, flea revogado o § 30, permanecendo as demais disposiçOes. 

Art. 20  - 0 artigo 2°, da Lei n° 1.504, de 21 de Setembro de 
1.999, posteriormente alterado através do artigo 1,  da Lei O  1.544, de 
16 de Maio de 2.000, passa a ter a seguinte redaçAo: 

Art. 1° - Fica a Prefeitura Municipal de Bálsarno, autorizada a 
ceder ou doar hens imóveis do patrimônio municipal, bern corno a conceder 
incentivos previstos nesta lei, as firmas individuais, coletivas ou pessoas 
fisicas, de responsabilidade limitada on sociedade anônima que tenham por 
objetivo atividades econômicas, que vierem a se instalar neste municIpio on 
ampliar suas instalaçOes de forma a aurnentar a demanda Ia mAo de obra e 
a arrecadaçAo da receita püblica, atendendo as normas e rneios de controle 
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Prefeitura Municipal de Bálsamo 

nina nova jiptona: 
e prevençao de poluiçao 
legislação da CETESB. 

do meio ambiente, conforme dispositivos da 

§ 1° - A cessAo ou doaçào prevista no artigo 1° da presente lei, também 
podera contemplar um ñnieo bern irnovel do patrimônio municipal, para 
várias empresas ou pessoas fisicas, que explorarao em conjunto ou de 
forma individualizada, pan o que flea autorizado o desdobro ou 
desmembramento de eada unidade, respeitada as legislaçOes em vigor 
quanto a areas e testadas. 

§ 2° - A proporcionalidade de area sera' definida através da ComissAo 
Municipal de Desenvolvimento Empresarial - CONDEBAL, após 
criteriosa análise dos pedidos de habilitaço junto ao Piano de Amparo e 
Incentivo Empresarial - PLAEBAL, dos interessados. 

§ 3° - A aprovaçAo do desdobro ou desmembramento do imovel ora doado 
dar-se-á através da Diretoria Municipal de Serviços e Obras Püblicas da 
Prefeitura Municipal de Bálsarno, obedecidas As forrnalidades legais. 

Art. 3° - As despesas corn a execuçAo da presente lei correräo 
por conta de dotaçAo própria orçarnentAria, suplementada se necessArio. 

Art. 4° - Esta lei entrará ern vigor na data de sua publieaçao, 
revogadas as Leis n° 2.304, 2.305 e 2.306, todas de 05 de Julho de 2.018. 

Paco Municipal Prefeito Senhor José Bento Geraldes, 15 de 

agosto de 2018. 
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JUSTIFICA TI VA DO PROJETO DE LB N.° 03112018. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

0 presente Proj eto de Lei se faz neeessário para atender a 
grande demanda de pequenos empresários interessados, quer seja: a se 
instalar neste munieIpio, bern como, outros propensos a desenvolver suas 
atividades eeonômicas em suas próprias instalaçöes. 

Esse atendimento, com certeza trará, aumento na demanda de 
mao de obra e na arrecadaçâo dareceita püblica. 

Paco Municipal Prefeito Senhor José Bento Geraldes, 15 de 

agostode 2018. 

Rita Rio de Janeiro, 695- Fones: (17) 3264-1209 - 3264-1468 - CNPJ: 45.14235310001-64 - CEP 15.140-000 - BALSAMO- SP 


