
PREFEITURA MUNICIPAL BE NAVIRAI 
ESTADO DE MATO GROSSO ThU SUL 

LEI No 1.$56, DE 3 DE JULHO DE 2012. 
Autoriza h doaçAo de area de terras corn 
1.578,18rn2 , localizada no Distrito Industrial 
denominada Lote 02 da Quadra "Y", para 
Andréia Magalhäes Carvaiho, e dá outras 
providéncias. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAI, ESTADO DE 
MATO GROSSO DO STJL, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autrizado a doar para Andréia 
Magaihacs Carvaiho, residente e dorniciliada nesta cidade, a Avenida 
Weimar Gonçalves Tones no 1,320, Centro, portadora do CPF no 
959.356.491-87, jima area de terrjis totalizando 1.578,18rn 2  (urn mu 
quinhentos £ setenta e oito rnetro$ quad rados e dezoito centIrnetros), 
denorninada Lote 02, encravado na  Quadra "Y", localizada no Distrito 
Industrial, parte da matrfcula n° 24.415 do Cartório de Registro de Irnóveis da 
Comarca de Naviraf, contendo os seguintes lirnites, medidas e confrontaçOes: 
Frente para a Rua Projetada 6 - DIJP, rnedindo 35,00 metros; Fundo para o 
Lote 3, medindo 35,36 metros; Lado Direito para o Lote 1, corn 39,78 metros 
e Lado Esquerdo para a Rua Projetada 3 - DIJP, corn 45,00 metros. 

§ 1° Os donatários obrigam-se a edificar na area doada, dentro do 
prazo de urn ano, contado da data da autorizaçAo para a ocupaçäo do imóvel, 
uma area medindo 758,30m2  (setecentos e cinqüenta e oito metros quadrados 
e trinta centimetros), totalmente em alvenaria, compreendendo area 
administrativa e comercial e industria, para o desenvolvirnento da atividade 
de fabricaçao de pios, churrasqueiras, fogoes e forno a lenha, tanques, vasos, 
alambrados e piso ecológico, corn calçada em concreto na frente do imóvel. 

§ 2° A escritura: püblica dedoaçao, será outorgada aos donatários, 
apOs o inIcio das obras constantes 4o parágrafo anterior, ou em qualquer 
época, na hipótese da necessidade do oferecimento do imovel em garantia 
hipotecária em favor de instituiçOes financeiras, exciusivamente para a 
concessão de empréstimos para serem aplicados na construção, conclusAo ou 
ampliaçAo das instalaçOes fisicas da empresa sobre o imóvel doado. 
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§ 3° A donatários obriga-se, após seis meses de atividade no local, 
comprovar semestralmente a Gerenci4 de Receita, através da apresentacão da 
GFTP do més anterior devidamente qiitada, a geração de 10 (dez) empregos 
diretos. 

§ 4° Nos exatos termos do § 4° do artigo 17 da Lei Federal no 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e alteraçôes posterioves, flea dispensada a licitaçâo 
para a alienação objeto dapresente Lei, per tratar-se de doaçAo corn encargos, 
objetivando o desenvolvirnento, a criaçâo de novos empregos e a geraçào de 
divisas para o Municipio. 

Art. 2°  0 näo cumprimento de quaisquer das condiçOes 
estabelecidas nesta Lei, iiplicará automaticamente na revogaçäo da doaçAo, 
corn a reversâo do imóvel ao património Municipal, independentemente de 
qualquer procedirnento judicial ou extrajudicial, e scm pagamento de qualquer 
indenização, permanecendo ern poder do Municfpio, as benfeitorias nele 
introduzidas, nào possibilitando por este motive, direito de retençâo. 

Art. 3° As despesas decor4ntcs da presente doaçao, bern corno as 
resultantes da escrituraçâo e registro, serão de responsabilidade da donatária. 

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

Naviral, 3 de julbo de 2012. 
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