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LEI No 1.679, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2012 
DispOe sobre o desafeto e posterior unificaçao de parte 
das ruas do loteamento denominado INTERLAGOS 
As quadras 01, 02, 07 e 10, do mesmo loteamento; 
autonza doaçao de partes da area umficada para as 
entidades quo mencioria e da outras providCncias 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAI ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SIJL, no uso de suas atribuiçOes legais, faz saber que a Camara 
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei 

m 	 Art. 10  Ficam desafetadas de uso pUblico e transferidas para o dominio 
do municipio, parte da Rua Adeirno Penn e partes das Ruas Projetadas 1, 3, 4 e 5, 
localizadas no loteamento denominado Interlagos, na conformidade dos Memoriais 
Descritivos e croqui que integram a presente Lei 

Art 20  As areas desafetadas na conformidade do art 10  desta Let serAo 
objeto de rncorporação as quadras 01, 02, 07 e 10, do loteamento denommado 
Interlagos, efetuando-se a seguir aunificaçAo dos lotesdasireferidas quadras. 

Art 30  A area unificada medindo 14 596,00rn 2  (quatorze mu, quinhentos e 
noventa e seis metros quadrados) sera objeto de doaçao para as entudades nominadas 
a seguir, obedecendo-se aos desdobrarnentos contidos nos Memoriais Descritivos e 
Croquis, partes integrantes da presente Lei, sendo 

I- a area de 5.524, OOM2   (cinco mu!, qurnhentos e vrnte e quatro metros 
quadrados) a Comurndade Kolprng de Navirai, pessoa juridica de direito publico, 
entidade beneficente sem fins lucrativos, rnscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Juridicas - CNPJ sob n° 15713 499/0001-51, corn sede e foro a Rua Campanario no 
144, na cidade de Navirai-MS. 

II- a Area do 5.616 'OOM2  (cinco mil, seiscentos e dezesseis metros 
quadrados), ao Sindicato dos Empregados no Comercio de Navirai e RegiAo, 
entudade Srnducal sem fins lucrativos, inscruta no Cadastro Nacional de Pessoas 
Juridicas - CNPJ sob no 15.555.022/0001-95, com sede e foro aAvenida Iguatemi no 
596, na cudade de Navirau-MS 

Art 40  As areas de terras rnencionadas nos rncisos I e II, do art 3 °, da 
presente Let, serAo utulizadas para a construçäo das edificaçOes necessanas para o 
desenvolvimento das atividades das respectivas entidades, em urn prazo de ate 5 
(cinco) anos, contados da entrada ern vigor da presente let 
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Art 5° As escrituras do doaçào serão outorgadas as entidades 
beneficiadas, no prazo de até 180 (cento e aitenta) dias, contados da data da entrada 
em vigor da presente lei. 

Art 6° Decorrido o prazo constante do art 4° desta Lei, scm que as 
entidades donatarias tenham coristruido as edificaçOes necessanas ao 
desenvolvirnento de suas atividades estatutanas, flea o municipio autorizado a tomar 
as medidas eabiveis e necessarias objetivando a rerncorporaço dos imoveis ao sea 
patrirnônio, independenternente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e, 
sem pagarnento de indenização por obras realizadas, Mo possibilitando por este 
motivo, direito de retençäo 

Art. 7° As despesas decorrentes das doaçOes de quo tratam a presente Lei, 
bern corno as resultantes da escrituraçâo e registro notarial, serào de responsabilidade 
das entidades beneficiadas 

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacào. 

Naviral, 11 dedezembrO.de 2012; 
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