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LE! No 1099/2003 
Autoriza a doaçao de area de terras para 

Rosana Sorge Xavier, e dá outras 
provi dOncias. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAI, 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuiçöes legais, jaz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Le 

Art. 10.  Nos terinos da Lei Municipal n.° 93 7199 de 18.11.99, IICtI o 
Poder Executivo autorizado a doar para Rosaizis Sorge Xavier, inscrita no 
Cadastro tie Pessoas Fisicas-CPF sob no 993.277.088-49, uina Orea de terms 
rnedindo 6.3832 hectares, encravada na propriedade rural denotninada Sitio 
Vista Alegre, ties/c inunicipio, par/c do niatrIcula no 7.244 do Cart6rio de 
Registro de Imóveis do Cornarca de Navtrai, contendo as seguintes inedidas e 
confrontaçoes: Roteiro: Tern inhcbo no marco MI cravado na cl/visa coni quetn 
de dire/to. Segue corn o runio de 505  'SE, nurna distdncia de 134,49 metros ate 
chegar no M2, confrontando do Ml ate aqui corn SItio São Cristóvao. Defiete 
a dire/ta e segue corn o rurno de 87017'8E, nurna distdncia de 495,89 metros 
a/C chegar no M3, confrontando do M2 a/C aqui corn Sehac/iUo Amarante. 
Deflete a direita e segue corn o rurno de 8°25' SW, nunia distancia de 132,00 
metros a/C chegar no AiR. Deflete a dire/ta e segue corn o rumo de 87°25' NW 
numa distancia de 481,92 metros ate chegar no MI, confroniando do !v14 ate' 
aqui, corn quern de dire ito. Confrontacoes: Norte: corn quem de dire ito: ul: 
corn Sebastiao Amarante; Leste: corn SItio São Cristóvao; Oeste. corn quende 
dire/to. 

§ 1' A area de terras discriminada no caput deste art/go, destina-se 
a cons/ru ção de silos para armazenageni tIc grãos em geral, e ins/ala çöes 
fisicas necessárias ao desenvolviniento das atividades da empresa. 

§ 2°. A Escritura Pñbl/ca de Doação, gravada coni cláusuia de 
inalienabilidade e impenhorabilidade pelo prazo tie JO (tie:) anos, sornente 
será outorgada ao donatário, após a comprovação atravCs de vistoria do 
inun/c4,bo, do irnplantaçao da un/dade armazenadora de grãos d/scr/rn/nada 
no projeto arquitelónico anexado a presenie Lei, ou na h/pOt ese da 
necessidade do oferecirnento do irnóvei, em garantia hipotecária a instituiçOes 
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Jmnanceiras, exciusivaniente para a api/ca cáo dos recursos captados, 
implanta cáo da un/dade armazenadora, mencionada no parágrfo anterior. 

§ 3°. A empresa donatária obriga-se, a parlir do inicio de suas 
atividades, a comprovar sernestralmenle, a geraçâo de 30 ('trinta) e,npregos 
dire/os, a/raves da apresen/ação da Guia de Recoihirnenlo do FGTS e 
InforrnaçUo a Previdência Social-UFIP, fornecida pela Caixa Econóinica 
Federal, devidarn en/c au/en ticada. 

§ 4°. 0 nao cumpritnenlo de qua/s quer das condiçOes estabeiccidas 
nos parágrczfos an/er/ores, irnpiicará autornaticaniente na revoga cáo da 
doaçao, corn a reversão do irnóvel ao patriniónio do MunicIpio, 
independen/ernente de qualquer procedirnento judicial ou extrajudicial, e scm 
pagarnento de qualquer indenizaçao, permanecendo em poder do Municipio, 
as benfeitorias ne/c introduzidas, não possibilitando por es/c rnotivo, dire/to de 
re/en cáo. 

Art 2°. As despesas decorrentes da presente doaçao, beni corno as 
resultantes da escrituraçáo e registro, seráo de responsab il/dade da donatária. 

Art 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua pub//ca cáo, 
revogadas as disposicöes em con trOrio. 

PAO MUNICIPAL DE NA VIRAL ESTADO DE MA TO GROSSO 
DO SUL, aos 10 ('dez) dias do mês de abril do ano 2003. 

-7----,-, 

DE 	 S 
-Prefeito Municipal- 

Ref: Projeto tie Lei n'014103 
Autor: Poder Executivo Municipal 
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