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PROJETO BE LEI No 03012018 

"Dispoc sobre doaçao de area urbane destinada a 

atividade industrial". 

o Sr. Carlos Eduardo Carmona Lourenço, 
Prefeito do Manic/a de Bélsamo, Comarca de Mirassol, 
Estado de São Paulo, no use de suas atribuiçOes legais, 

FAZ SABER, que a Camara Municipal aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1 0  - Fica a Executivo autorizado a alienar por doaçao, 
a pessoa fIsica da Senhora LEONOR LORIJOLA, RG 20.021.426-3-SSP-SP, 
CPF 159.286.998-08, brasileira, divorciada, do lar, residente e domiciliada na 
Avenida Domingos Fernandes Garcia, no 916, Jardirn São Dorningos, na 
cidade de Balsamo/SP, a imOvel urbano de propriedade da municipalidade de 
136lsamo, Estado de São Paulo, objeto da Matricula no 45.183, do Cartório de 
Registro de lmOveis da Comarca de MirassollSP, assim descrito e 
caracterizado: 

Late 02, da quadra 02, setor 51, do lotearnento denominado 
Jardim Lourenço, perimetro urbano da cidade, distrito e municipio do 
Balsamo/SP, cornarca de Mirassol/SP, de formato regular, medindo 22,00 
metros de frente para a Rua Pernambuco, igual dirnensao nos fundos, por 
25,00 metros da frente acs fundos, confrontando-se pelo [ado esquerdo vista 
de frente corn o late 03, pelo ]ado direito corn a Rua "G", e nos fundos corn o 
Sisterna de Lazer 01, forrnando uma area de 550,00 metros quadrados". 

Art. 20  - A area doada teri por exclusiva finalidade a 
ediflcaçao, no local, de unidade industrial e ou carnercial do donatario, assim 
entendido o predia para instalaçao e funcionamento. 
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Art. 3° - A doaçao de que trata esta lei será condicional 
cu a termo, oneroso, tendo em vista os encargos previstos nesta lei, e corn a 
cláusula de retrocessão, pelo que revogável, na forma e termos 
correspondentes no novo COdigo Civil: artigos 555 e 562. 

Parágrafo Unico - A presente doaçäo se dara par 
escritura püblica de doaçao corn encargo, correndo as despesas decorrentes 
de sua emissão por conta da beneficiaria, devendo tambem, no ato da Iavratura 
desta escritura, juntar os seguintes documentos: 

a) Certidao negativa de débito junto a Receita Federal; 
b) Certidao negativa de protesto (05 anos) do dornicIlio da beneficiaria; e, 
c) Certidao negativa de d(§bitos rnunicipais junta a Prefeitura Municipal. 

Art. 40  - 0 imOvel doado reverteré ao patrirnônio da 
Prefeitura Municipal, nos seguintes casos: 

a) se decorridos dois anos a contar da data da entrega do terreno, a unidade 
näo estiver devidamente construlda e em atividade. 
b) se a empresa reduzir ou alterar suas atividades de tal forma que fique 
descaracterizado o objeto da doaçao do terreno, na forma desta lei. 

§ 1° - A alienaçao do terreno recebido ern doaçao será 
permitida nos seguintes casos: 

a) para perrnuta corn area circunvizinha, ou doaçao, tendo por finalidade a 
expansao das atividades industriais ou comerciais da alienante ou da parte 
adquirente. 
b) para garantia de financiarnento obtido junta a entidades do sisterna 
financeiro nacional, quando contraidas exclusivarnente para as atividades da 
em p re s a 

§ 20  - A transferéncia da ernpresa a terceiros, sornente 
implicará nas sançOes deste artiga, no caso de paralisaçao de suas atividades. 
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Art. 40 
- o donatário fica obrigado a recolher no 

Municipic de Bélsamo, as tributos incidentes sabre suas atividades, renda e 
patrimonio. 

Art. 50  - A escritura de doaçao do terreno constará o 
inteiro tear desta lei. 

Art. 61  - As despesas corn a execuçao da presente lei 
correrao par conta de dotaçao prOpria orçamentária, suplementada se 
necessario. 

Art. 70  - Esta lei entrara em vigor na data de sua 
publicaçao. 

Paco Municipal Prefeito Senhor José Bento 

Geraldes, 15 de agosto de 2018. 
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JUSTIFI CA TI VA DO PROJETQ DE LEI N.° 03012018. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

0 presente Projeto de Lei se faz necessário, para 
atender doação a Senhora LEONOR LORIJOLA, RG 20.021.426-3-SSP-SP, 
CPF 159.286.998-08, brasileira, divorciada, empresária, residerite e domiciliada 
na Avenida Domingos Fernandes Garcia, n' 916, Jardim São Domingos, na 
cidade de Balsamo/SP, o imovel urbano de propriedade da municipalidade de 
Bálsamo, Estado de São Paulo, objeto da MatrIcula no 45.183, do Cartorio de 
Registro de Imóveis da Comarca de MirassoIISP, para atender também a 
grande demanda de pequenos empresários interessados, quer seja: a se 
instalar neste rnunicIpio, bern como, outros propensos a desenvolver suas 
atividades econômieas em suas próprias instalaçOes, esse atendimento, corn 
certeza traM, aumento na dernanda de mao de obra e na arrecadaçao da 
receita pUblica. 

Paço Municipal Prefeito Senhor José Bento 

Geraldes, 15 de agosto de 2018. 
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