
ESTAIYO DE MATO GROSSO SUL 

L 1-k 

Nossacd a  e I 
de5rn 

Autoriza a doaçâo de area de terras corn 1.191,28m 2 , 

localizadd no Distrito Industrial denominada Lote 
06 da Quadra "it", para Valdir Carnilo dos 
Santos, e dá outras providéncias. 

0 PREFEITO MUNICIP4 DE NAVIf, ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a doar para Valdir Camilo 
dos Santos, residente e tlomiciliado nesta cidade, a Rua Atanagildo Flores n °  
261, Jardim Progresso, nesta cidade, portador, do CPF no 848.607.151-87, urna 
area de terras totalizando 1.191,28rn2  (urn mll auto e noventa e urn metros 
quadrados e vinte e oito centimetros), dertominada Lote 06, encravado na 
Quadra "R", localizada no Distrito Industrial, parte da matrIcula no 24.415 do 
Cartório de Registro de ImOveis da Comarca de Naviraf, contendo os seguintes 
limites, medidas e confrontaçOes: !rente para a Rua Projetada 04 - DIJP, 
medindo 33,26 metros; Fundo para o Lote 01, rnedindo 33,26 metros; Lado 
Direito para o Lote 05; corn 35,68 metros e Lado Esquerdo para a Rua 
Projetada 07 - DIJP, corn 35,95 metros. 

§ 10 Os donatários obrig-se a edificar na area doada, dentro do 
prazo de urn ano, contado da data Jda publicacào da presente Lei, uma area 
medindo 675,00m2  (seiscentos e setenta e cirico metros quadrados) totairnente 
em alvenaria, compreendendo area administrativa, comercial e barracâo para o 
desenvolvimento da atividade de fabricação, comércio e montagem de placas de 
gesso, com calçada em cqncreto na frente do move!. 

§ 20  A escritura; püblica de doaçao, será outorgada aos donatários, apOs 
o inIcio das obras constantes no parágrafo anterior, ou em qualquer época, na 
hipOtese da necessidade do oferecimento do ithOvel em garantia hipotecária em 
favor de instituiçOes :fnanceiras, exclusiyamente para a concessão de 
emprOstimos para serem aplicados na constnjçao, conclusao ou ampliaçäo das 
instalaçOes fisicas da empresa sobre o. imOvel doado. 

§ 3° 0 donatário obriga-se, apOs seis meses de atividade no local, 
comprovar semestralmente a Geréncia de Receita, através da apresentação da 
GFIP do més anterior devidamente quitada a geraçâo de 10 (dez) empregos 
diretos. 
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§ 4° Nosexatos termos do § 4 0  do artigo 17 da Lei Federal n° 8.666, de 
21 de junho de 1993 e alteracOes posteriores, flea dispensada a licitaçäo para a 
alienação objeto •da presente Lei, 'por tratar-se de doacâo corn eneargos, 
objetivando o desenvolvi:rnento, a criação de novos empregos e a geracão de 
divisas para o Municipio. 

Art. 2 0  0 nào cumprimentq de quaisquer das condiçOes estabelecidas 
nesta Lei, implicará automaticamenti na revogação da doaçao, corn a reversão 
do imóvel ao patrirnônio Municipal, independentemente de qualquer 
procedirnento judicial ou extrajudicial, e. scm pagamento de qualquer 
indenizaçào, permanecendo em poder do MunicIpio, as benfeitorias nele 
introduzidas, não possibilitando por este motivo, direito de retençäo. 

Art. 3° As despesas decorrentes da presente doaçAo, bern corno as 
resultantes da escrituraçào e registro, serão de iesponsabi1idade do donatário. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçäo. 

Naviral, 3 dejuiho de 2012. 

ZELMO DE BRIDA 
Prefeito 
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