PROJETO DE LEI Nº   102/2017
AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL



Autoriza a doação de imóveis para fins habitacionais e dá outras providências.



Art. 1º - Fica a Prefeitura Municipal de Matão, com base no artigo 8º da  Lei nº  1.648 de 07 de junho de 1988  e legislações posteriores, e em face aos concessionários terem cumprido todas as obrigações donatárias determinadas pela referida Lei Municipal, AUTORIZADA a alienar por doação, com encargos, os imóveis abaixo relacionados, localizados no loteamento Jardim Paraíso – Setor I, aos concessionários adiante identificados, a saber:

 Quadra          Lote          Concessionários         
      D               18/A          José Roberto Lino e Creusa Aparecida Siqueira de Oliveira
      F                 22             José Marques e s/m. Cleide da Fonseca Marques

Parágrafo único - Os concessionários elencados no presente artigo, cumpriram todas as obrigações donatárias determinadas pela Lei Municipal n° 1.648 de 07 de junho de 1.988 e legislações posteriores.

Art. 2° - Os concessionários e ou suas famílias deverão continuar residindo no imóvel doado, 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. 3° - Fica assegurada à Prefeitura Municipal de Matão, a preempção ou preferência dos imóveis ora doados, devendo o município ser notificado por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, para exercer o seu direito de prelação, nos termos do artigo 513, parágrafo único, do Código Civil.


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

Art. 5° - As despesas com a execução desta lei correrão por conta dos concessionários.

Art. 6° -  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 1807/2017, 
DE 21/08/2017 ÀS 14:33 HS.
_________________________
funcionário(a):

Ofício nº 592/2017

Matão, aos 17 de agosto de 2017.


Exmo Sr.
VALTER LUIZ TREVIZANELLI
DD. Presidente da Câmara Municipal de Matão
Nesta


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 imóveis para fins habitacionais e dá outras providências.

O mérito do presente projeto tem a finalidade de autorizar a municipalidade a alienar por doação, com encargos, os imóveis localizados nos loteamentos Senhor Bom Jesus, Vila Cardim - Setor IV e Jardim Paraíso - Setor I, em razão dos concessionários terem cumprido  todas as obrigações donatárias exigidas pela Lei Municipal nº 1.648 de 07 de junho de 1988 e legislações posteriores, como também, em face as autorizações exaradas pelas Leis Municipais nºs. 3.648, de 19 de julho de 2.005, 4.037, de 09 de julho  de 2.009 e 4.598, de 31 de maio de 2.013.

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





