
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS

Município de Nova Aurora
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 038, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021.

“Altera a redação da ementa e artigos 1º, 2º e 39, inclui O

parágrafo único no artigo 3º da Lei Municipal nº 033/2021, de
:

R
23 de Setembro de 2021, que “Autoriza o Poder ExecutivoPublicado en. Municipal a conceder o uso de parte de um imóvel de suaL21 LL [2024 propriedade para Samuel Rosa, na forma que especifica, e dá

— outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA AURORA, ESTADO DE GOIÁS,

no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela

Constituição Federal, FAZ SABER, que a CÂMARA MUNICIPAL aprova e Eu, Prefeito

Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Ementa da Lei Municipal nº 033/2021, de 23 de Setembro de

2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar, com cláusula

de reversão, um imóvel de sua propriedade para Samuel

Rosa, na forma que especifica, e dá outras providências”

Art. 2º - Os artigos 1º, 2º e 3º, da Lei Municipal nº 033/2021, de 23 de

Setembro de 2021, passamavigorar com a seguinte redação:

Art. 1º - Objetivando a geração de empregoe renda, através do incentivo

à industrialização e implantação de empresas no Município de Nova

Aurora, o Poder Executivo Municipal fica autorizado a fazer doação, com
cláusula de reversão em favor de SAMUEL ROSA (CPF/MF nº
469.366.611 -49), do imóvel constante da Matrícula nº 1180, do Cartório

de Registro de Imóveis de Nova Aurora, com área equivalente a 4,2634
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HA, com medidas e confrontações constantes do mapa e memorial

descritivo que seguem comopartes integrantes à presente lei.

Art. 2º À área doada com cláusula de reversão terá como finalidade a

construção de Unidade Armazenadora de Grãos, nos termos aprovados

pela Comissão Provisória para Análise e Julgamento de Requerimento

de Incentivo a Industrialização e Implementação de investimentos no

Município de Nova Aurora, nomeada através do Decreto Municipal nº

190, de 14 de setembro de 2021, admitida a aplicação do art. 14,

parágrafo único da Lei Municipal nº 030/2021, de 18 de agosto de 2021.

Art. 3º À presente doação com cláusula de reversão deverá ser

formalizada em instrumento contratual, estabelecendo os prazos e

condições em que a doaçãose efetivará, além das cláusulas rescisórias.

Parágrafo único: Constarão no instrumento de que trata a presente Lei,

obrigatoriamente, cláusula de vinculação da destinação do imóvel à

finalidade industrial ou comercial a que se destina, as condições de uso,

prazo para início e término da construção, prazo para instalação e

funcionamento da empresa ou indústria, e cláusula expressa de

resolução e retorno do imóvel ao domínio do Município, em caso de

descumprimento das condições impostas, nos termos da Lei Municipal

nº 030/2021, de 18 de agosto de 2021, notadamente os artigos 12 e 13.
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Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário, permanecendo inalterado os demais termos da Lei

Municipal nº 033/2021.

Município de Nova Aurora, aos 12 de novembro de 2021.

(1!
JOÃOai A DE PÁDUA JÚNIOR

Prefeito Municipal
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