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LEI No 1.654, DE 3 DE JULHO DE 2012.
Autoriza a doaçãode area de terras corn 1.443,62m 2,
localizadi no Distrito Industrial denorninada Lote
03 da Qluadra "S", para a empresa denominada
Indüstria e Coniércio de Lajes Naviral Ltda
ME, e dá outras providéncias.

-

0 PREFEITO MUNICIPAL DE.NAVIRAI, ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL, faz saber que a Cárnara Municipal aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei:
Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a doar para a empresa
denominada Indüstria e Comércio de Lajes Naviral Ltda ME, corn sede
nesta cidade a Rua Projetada 2, no 1388 Distrito Industrial Jardim ParaIso,
inscrita no C'IPJ sob if 12.437.052/0001-09, urna area de terras medindo
1.443,62m2 (mil quatroentos e quarenta e três metros quadrados e sessenta
e dois centImetros), denorninada Lote 03, encravado na Quadra "S",
localizada no Distrito Industrial, pqrte da matricula n' 24.415 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca lie Naviral, contendo os seguintes lirnites,
rnedidas e confrontaçOes: Frente pdra a Rua.Projetada 5 -DTJP, medindo 19,67
metros; Fundo pan a Rua Projetada 4 DIJP, medindo 19,77 metros; Lado
Direito para a Lote 2, corn 72,44 metros e Lado Esquerdo para. os Lotes 4 e 5,
corn 74,36 metros.
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§ 10 Os donatários obrigam-se a edificar na area doada, dentro do
prazo de urn ano, contado da data da pubiicaçâo da presente Lei, urna area
medindo 300,00m2 (trezentos metros quadrados) totairnente em alvenaria,
compreendendo Area administrativa e indutria1, para o desenvolvimento da
atividade de fabricaçao de estrutura de concreto armado, corn calçada em
concreto na frente do irnóvel.
§ 2° A èscritura püblica de doaçäo, sera' outorgada aos donatarios, após
o inicio das obras constantes no parágrafo anterior, ou em qualquer época, na
hipótese da necessidade do oferecirnento do imóvel ern garantia hipotecária ern
favor de institüiçOes financeira, exciusivamente para a concessâo de
ernpréstirnos para serem aplicados frn construçào, conclusào ou ampliaçao das
instalaçOes fisicas da empresa sobre o imóvel doado.
§ 3° Os donat4rios obrigam-se, após seis meses de atividade no local,
comprovar semestralmente a Geréncia de Desenvolvimento Econômico, qtravés
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da apresentação da, GFIP do rnês anterior devidarnente quitada a geraçäo de 18
(dezoito) novos empregos diretos.
§ 4° Nos exaths terrnos do § j4° do artigo 17 da Lei Federal n° 8,666, de
21 de junho de 1993 e alteraçOes posteriores, fica dispensada a licitaçAo para a
alienaçâo objeto da presente Lei, por tratar-se de doação corn encargos,
objetivando a desenvolvimento, a criaçâo de novas empregos e a geração de
divisas para o MunicIpio.
Art. 20 0 não curnprirnento de quaisquer das condiçoes estabelecidas
nesta Lei, irnplicará autornaticarnente na revogaçäo da doação, corn a reversão
do irnóvel ao patrirnônio Municipal, independentemente de qualquer
procedirnento judicial ou extrajudicial, e sem pagamento de qualquer
indenizaçao, permanecendo em poder do MunicIpio, as benfeitorias nele
introduzidas, näo possibilitando par este motivo, direita de retenção.
Art. 3° As despesas deco4entes da presente doaçao, bern coma as
resultantes da escrituração e registro, serâo de responsabilidade da donatária.
Art. 4° Esta Lei entra em vi or na data de sua publicaçào.
Naviral, 3 dejutho de 2012.
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