
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS

Município de Nova Aurora
Gabinete do Prefeito

Ofício n.º: 386/2021 Nova Aurora-GO, 05 DE NOVEMBRO DE 2021.

Senhor Presidente, SNGS GrOSenhores Vereadores,

Através do presente passamos às mãos de Vossas Excelências para

apreciação e deliberação dos membros dessa Egrégia Casa de Leis, o Projeto de Lei que

“Altera a redação da ementa e artigos 1º, 2º e 3º, inclui o parágrafo único no artigo

3º da Lei Municipal nº 033/2021, de 23 de Setembro de 2021, que “Autoriza o Poder

Executivo Municipal a conceder o uso de parte de um imóvel de sua propriedade

para Samuel Rosa, na forma que especifica, e dá outras providências”.
O presente Projeto de Lei possui como fundamento a necessidade de

adequação da Lei Municipal nº 033/2021 à finalidade para a qual o processo administrativo

que a culminou fora desenvolvido, notadamente para autorizar a doação, com a cláusula

de reversão ao patrimônio público, do imóvel tratado, visando a possibilitar que o

Beneficiário tenha condições efetivas de colocar em prática o incremento da atividade

industrial almejada, mediante o financiamento bancário da respectiva atividade econômica.

Com a presente alteração, resta por observado a contento as

permissões da Lei Municipal 030/2021, de 18 de agosto de 2021, que “Cria o Programa

Municipal de Geração de Empregos e Aumento de Arrecadação, através de incentivo à

industrialização e implantação de empresas no Município de Nova Aurora — Goiás”,

notadamente porque admite tanto a doação como a simples cessão de uso, sendo certo

que somente se mostra possível ao particular a obtenção de financiamentos acaso haja a

doação.
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Resta protegido com a presente proposta, ademais, a finalidade do

processo administrativo que culminou com a Lei Municipal nº 033/2021, de 23 de Setembro

de 2021, assim como os precipuos Interesse e Patrimônio Público, mormente em razão de

que a doação estará gravada com cláusula de reversão do imóvel ao Município se

constatado qualquer desvio de finalidade ou condição imposta ao particular, essencial do

programa.

À proposta, ademais,visa também corrigir a redação original do Projeto

Anterior, identificando corretamente a matrícula do CRI que é objeto do presente programa.

Face ao exposto, contamos com o apoio de todos os Vereadores para a

aprovação do presente Projeto de Lei e solicitamos que o mesmo seja apreciado por essa
Casa Legislativa na forma do regimento desta casa, em caráter de urgência.

Certo da especial atenção à nossa solicitação, antecipamos nossos

melhores agradecimentos e renovamos protestos de elevada estima e distinguida

consideração.

Atenciosamente,

JOÃO PIMENTA DE PÁDUA JUNIOR
PREFEITO

Exmo. Senhor
JERRY FALEIROS DOS SANTOS
DD. PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
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PROJETO DE LEI Nº 038, DE 05 DE NOVEMBRO DE2021.

“Altera a redação da ementa e artigos 1º, 2º e 3º, inclui o
parágrafo único no artigo 3º da Lei Municipal nº 033/2021, de
23 de Setembro de 2021, que “Autoriza o Poder Executivo
Municipal a conceder o uso de parte de um imóvel de sua
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 Municipio 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, passam a vigorar com a seguinte redação:

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

à industrialização e implantação de empresas no Município de Nova

Aurora, o Poder Executivo Municipalfica auforizado a fazer doação, com
cláusula de reversão em favor de SAMUEL ROSA (CPF/MF nº
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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

HA, com medidas e confrontações constantes do mapa e memorial

descritivo que seguem como partes integrantes à presente lei.

Art. 2º A 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 doação se 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 05 de Novembro de 2021.

Al
TA DE PÁDUA JÚNIOR

Prefeito Municipal
JOÃO PI
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