
GOVERNO DE 

NAVIRAN 
UNIDOS PARA 0 AND 2000 

LEI No 839197 
Autoriza a Poder Executivo, doar para a 

Igreja do Evangelho Quadrangular as imOveis 
que menciona, e dá outras providencias. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRA1, ESTADO 
DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuiçOes legais, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1 0. Fica a Poder Executivo Municipal, autorizado a doar para a 
Igreja do Evangelho Quadrangular, inscrita no CGC/MF sob no 
62.955.50510154-31, corn sede a Rua Aquidauana no 162, na cidade de 
Dourados-MS, as irnóveis de sua propriedade, determinados pelos lotes 01 e 02 
(urn e dais) da Quadra no 229 (duzentos e vinte e nove), medindo 450,00m 2  
(quatrocentos e cinquenta) metros quadrados cada urn, matriculados no CartOrio 
de Registro de ImOveis de Naviral respectivamente sob as nürneros 4.284 e 
4.285, corn as seguintes confrontaçOes: Lote no 01 - frente para a Rua Cuiabá, 
medindo 15,00 metros; fundos corn o late no 07, medindo 15,00 metros; de urn 
lado corn a Rua Poxorèu, medindo 30,00 metros, e de outro corn o lote no 02, 
medindo 30,00 metros; Lote n° 02 - frente para a Rua Cuiabá, medindo 15,00 
metros; fundos corn o late no 07 medindo 15,00 metros; de urn lado com o late no 
01, rnedindo 30,00 metros, e de outro corn o late no 03, medindo 30,00 metros. 

§ 1 0. Os irnoveis caracterizados no caput deste artigo, destina-se 
a construção de uma creche e ternplo religioso. 

§ 20. As obras mencionadàs no parágrafo anterior, deveráo ser 
iniciadas dentro de 90 (noventa) dias e concluldas no prazo de 02 
(dois) anos, contados da data de publicaçao desta Lei. 

§ 30. A outorga da escritura póblica de doação, fica condicionada a 
apresentação do Projeto,. devidamente aprovado pela Secietaria 
Municipal de Obras, Viaçao e Serviços Püblicos. 

§ 40. Na hipôtese de ocorrer inadimpléncia ao disposto nos parâgrafos 
anteriores, as imOveis de que trata a presente Lei, revrterâo 
automaticamente ao patrirnônio püblico municipal, 
independentemente de qualquer procedirnento judicial ou 
extrajudicial. 
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Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as 
disposiçOes em contrãrio. 

EDIFIClO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI, ESTADO DE 
MATO CR0550 DO SUL, aos 07 (sete) dias do mês de julho de 1997. 
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