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CSmara Municipal do Cabacciras

Projeto de Lei 005 / 2202

AUTORIZA A DOAQAO E/OU CESSAO DE IMOVEL PERTENCENTE AO PATRIMONIO
PUBLICO MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
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Art. 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a ceder imoveis pertencentes ao Patrimonio
Publico Municipal a pessoas fisicas e/ou juridicas interessadas em fomentar o comercio,

industria ou servigos em nossa cidade.

§ 1° - No caso da disposigao de terrenos sem construgao, a Prefeitura Municipal podera
doa-los a pessoas fisicas ou juridicas interessadas na construgao de edificagao predial
destinada a instalagao de proposito comercial , industrial e/ou servigos.

I- O referido imovel devera ter destinagao especifica para as atividades acima descritas;
II- O pedido devera ser acompanhado de projeto base da atividade a ser desenvolvida;
III- O terreno nao podera ser comercializado antes e/ou apos a doagao, exceto para outra
pessoa fisica ou juridica para a mesma destinagao anteriormente mencionada , desde que
respeitado o prazo minimo de 05 anos;
IV- A pessoa fisica e/ou juridica que for desenvolver alguma das atividades ja descritas,

tera que empregar, em caso de necessidade, cidadaos domiciliados em Cabaceiras, como
forma de contrapartida social a doagao.
V- Podera o poder publico, mediante autorizagao do legislative, conceder beneficio fiscal a
pessoa fisica e/ou juridica que desenvolver alguma das atividades ja descritas.

VI- Em caso de descumprimento da legislagao, o imovel retornara ao patrimonio publico,

sem direito a indenizaqao por benfeitorias de qualquer natureza.

§ 2° - na existencia de imoveis prediais pertencentes ao poder publico, sem utiliza?ao para

suas atividades precipuas, podera o poder publico ceder, sem onus, para que pessoas
fisicas e/ou juridicas que queiram desenvolver ou instalar industria , comercio e/ou servigos

em nossa cidade.
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I- Aplicam-se ao paragrafo, as disposigoes contidas nos incisos do paragrafo anterior, com

excecao do inciso III , ficando vedada a comercializaqao do imovel.

II- O cessionario podera realizar quaisquer benfeitorias uteis ou voluptuarias no imovel

eventualmente cedido, sem , no entanto, ter direito a nenhum tipo de indenizagao em caso

:ompromisso de cessao de imovel

na legislagao federal, estadual e

municipal.
IV- Em caso de deterioragao do patrimonio publico, fica o cessionario responsavel pela

reparagao integral do dano.

de devolu$ao do imovel.
Ill- A Prefeitura Municipal podera cancelar o contrato ou c
caso desobedecidas as disposigoes contidas nesta lei ou
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Art. 3° - Os beneficios instituldos nesta lei serao concedido como forma de incentivo ao
desenvolvimento de emprego e renda em nossa cidade.

Art. 4° - Retornara ao dominio do Municipio independente de notificapao judicial ou extra
judicial o innovel que for utilizado pelo donatario ou cessionario para fins diversos do objeto
mencionado nesta lei.
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Art. 5° - Incorrera na mesma pena prevista no artigo 4°, o donatario/cessionario que:

I - ceder o imovel a terceiros, a qualquer titulo;
II - deixar de cumprir as obrigapoes constantes na lei;
III - abandonar o imovel por prazo superior a 03 (tres) meses.

Art. 6° - Ocorrendo qualquer das hipoteses de reversao mencionadas nos artigos 4° e 5°, o
donatario/cessionario nao tera direito a indenizapao por benfeitorias porventura existentes.

Art. 7° - O Poder Executivo podera fazer constar do instrumento de doapao/cessao outras
clausulas e condipoes que julgar necessarias ao resguardo do interesse publico, cujo
descumprimento acarretara a reversao da doapao/cessao, obedecido o disposto nesta lei.

Art. 8° - 0 Executivo Municipal podera baixar atos regulamentares necessarios a execupaodesta lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua vigencia.

Art. 9° - Os recursos destinados a execupao desta lei correrao por conta de dotapoesproprias, constantes do orpamento.

Art. 10 - Ficam revogadas as disposipoes em contrario.

j^
rt. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicapao.

Sala das Sessoes da Camara Municipal de Cabaceiras, “Casa de Joaquim Gomes
Henriques”.

Cabaceiras 23 de Fevereiro de 2021.

JoSeltanw Maracaja Ramos
Vereador autor
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