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LEI No 1559, DE 13 DE ABRIL DE 2011.
Autoriza a doaçao dos Lotes 01, 02, 03 e 04 da Quadra
no 40, localizados no Jardim Paraiso, para a empresa
denominada Lopes & Fontes Ltda - ME, e dá outras
providéncias.
0 PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAI, ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuiçOes legais, faz saber
que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1° Fica o Poder Executivo, autorizado a doar para a empresa
Lopes & Fontes Ltda-ME, estabelecida nesta cidade a Avenida Amelia
Fukuda n° 560-13, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.398.791/0001-48, os
imOveis urbanos determinados pelos lotes 01, 02, 03 e 04 da Quadra 40,
localizados no lotearnento denominado "Jardim Paraiso", contendo os
lirnites, medidas e confrontaçOes das matriculas de nümeros 18.339, 18.340,
18.341 e 18.342, do Cartório de Registro de Imóveis da Cornarca de Navirai.
§ 1° A empresa donatária obriga-se a edificar nos terrenos ora
doados, dentro do prazo de urn ano, contado da data da publicaçäo da presente
Lei, uma area medindo 435,60m 2 (quatrocentos e trinta e cinco metros
quadrados e sessenta centimetros) totalmente em alvenaria, compreendendo
area industrial, depOsito, show-roon e adrninistraçao, corn calçada em concreto
na frente e nos lados dos imóveis.
§ 2° A escritura pUblica de doaçao, sera' outorgada a empresa
donataria, após o inIcio das obras constantes no parágrafo anterior, ou em
qualquer época, na hipótese da necessidade do oferecimento do imóvel em
garantia hipotecária em favor de instituiçOes financeiras oficiais de crédito, nas
concessOes de empréstimos para serern aplicados na construçào das instalaçOes
fisicas da empresa sobre o imovel doado.
§ 3 0 Deverá constar obrigatoriamente na Escritura Püblica de doaçao,
cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contados da data do injcio das atividades no local, comprovados através da
apresentaçAo do Alvará de Localizaçao e Funcionarnento.
§ 4° A empresa donatária obriga-se, após seis rneses de atividade no
local, comprovar semestralmente a Gerëncia de Receita, através da
apresentaçäo da GFIP do més anterior devidamente quitada a geraço de 12
(doze) novos empregos diretos.
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§ 50 Nos exatos terrnos do § 4° do artigo 17 da Lei Federal n° 8.666,
de 21 de junho de 1993 e alteraçoes posteriores, fica dispensada a licitaçâo
para a alienaçao objeto da presente lei, per tratar-se de doaçAo corn encargos,
objetivando o desenvolvirnento, a criação de novos empregos e a geraçAo de
divisas para o Municipio.
Art. 2 ° 0 não cumprimento de quaisquer das condiçOes estabelecidas
nesta Lei, implicara autornaticamente nâ revogaçäo da doaçâo, corn a reversäo
do imóvel ao patrirnônio Municipal, independenternente de qualquer
procedirnento judicial ou extrajudicial, e sern pagarnento de qualquer
indenizaçao, permanecendo em poder do MunicIpio, as benfeitorias nele
introduzidas, não possibilitando por este motivo, direito de retenção.
Art. 3° As despesas decorrentes da presente doaçào, bern como as
resultantes da escrituraçAo e registro, serão de responsabilidade da empresa
donatária.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçAo.
Naviral, 13 de abril de 2011.

I4
LMO DE BRIDA
P refe Ito

Ref.: Projeto de Lei n° 15/2011
Autor: Poder Executivo Municipal

Publkmdo no Ditto OficiS
dos Municiptos

I'RAçA PREFE1TO EUCLiDES ANTONIO FABRIS, 343— TELEFAX: 3409-1500 - CENTRO -CFI': 79950.000
E-MAIL: pmadmamavirai.ms.2ov.hr - CNPJ: 03.155.934/0001-90

