PROJETO DE LEI Nº  20/2017
AUTORIA:  EXECUTIVO MUNICIPAL


Autoriza a doação de imóvel à Associação Comercial e Empresarial de Matão e dá outras providências.


Art.  1º - Fica a Prefeitura Municipal de Matão, em atendimento ao Requerimento nº 11.957, de 23 de outubro de 2015 e com base na Lei nº 2.791, de 11 de maio de 1.999, Laudo Pericial datado de 09 de novembro de 2.015 e Laudo de Avaliação datado de 04 de dezembro de 2.015, elaborados por comissão especialmente designadas pelas Portarias nºs 12.386, de 29 de outubro de 2.015 e 12.393, de 12 de novembro de 2.015, respectivamente, autorizada a alienar por doação, à ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MATÃO, o imóvel situado na Av. Caibar Schutel esquina com a Rua Cesário Motta, com 633,5450 m2, objeto da matrícula nº 13.989 de ordem, em face a comodatária ter cumprido todas as obrigações donatárias determinadas pela referida Lei Municipal nº 2.791/1999.

Art. 2º – A donatária e ou seus sucessores, deverão continuar exercendo sua atividade-finalidade pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos a contar da data da lavratura da escritura de doação, sendo que durante esse período o imóvel não poderá ser alienado ou penhorado.

Art. 3º – Fica assegurada à Prefeitura Municipal de Matão, a preempção ou preferência do imóvel ora doado, devendo o município ser notificado por escrito, com prazo mínimo de sessenta dias, para exercer o seu direito de prelação, nos termos do artigo 513, § único do Código Civil.

Art. 4º - As cláusulas de Impenhorabilidade, Inalienabilidade, Preempção ou Preferência, deverão constar da escritura de doação, sob pena de nulidade; cujo não cumprimento acarretará na retrocessão do imóvel ao patrimônio da municipalidade.

Art. 5º - As despesas com a execução desta lei correrão por conta da donatária.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Independência, aos …..


JOSÉ EDINARDO ESQUETINI
Prefeito Municipal



PROTOCOLO Nº 350/2017, 
DE 06/03/2017  ÀS 16:09 HS.
_________________________
funcionário(a):

OFÍCIO Nº 136/2017- ADM.

Matão (SP), 02 de março de 2017.

Ao
Excelentíssimo Senhor
VALTER LUIZ TREVIZANELLI
DD. Presidente da Câmara Municipal de 
M A T Ã O  -SP-


Senhor Presidente:

Anexo ao presente estamos remetendo por intermédio de Vossa Excelência, para a devida apreciação dos nobres integrantes desse Egrégio Legislativo, o incluso Projeto de Lei que autoriza a doação de imóvel à Associação Comercial e Empresarial de Matão e dá outras providências.

Referido projeto tem como finalidade a doação da área onde encontra-se localizada à Associação, em face ao cumprimento das obrigações donatárias determinadas pela Lei nº 2.791, de 11/05/1999.
 
Dada a urgência da matéria, solicitamos que a sua apreciação se faça no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do § 1º, do artigo 56, da Lei Orgânica do Município de Matão.

Valemo-nos da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e dignos pares, os nossos protestos da mais elevada estima e real apreço.

Respeitosamente,



JOSÉ EDINARDO ESQUETINI
Prefeito Municipal



