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EMENTA: Autoriza o  Poder Executivo  Municipal  a alienar lotes
comerciais  a  ser desmembrado  do  im6vel  de  propriedade  do
Municipio de Feira Nova, e da outras providencias.

0  Prefeito  do  Municipio de  Feira  Nova,  no  uso de suas  atribiii§des  legais,  submete  a  apreciacfro do
Poder Legislativo o seguinte Projeto de Lei:

Art  1°  -  Fica  o  poder  Executivo  autorizado  a  alienar  lctes  comerciais,  apds  pfevia  avaliacao e de
lieitapao,   em   confomidade  com   a   Lei   Federal   n.a  866ee3,   a  ser  desmembrado  do   jm6vel   de

propriedade  do  Milnicipio  de  Feira  Nova,  devidamente  registrado  no  ljvro  2-T,  fls  030,  Matriciila  n,a
4930.

§1° 0 adquirente do lote comercial devefa iniciar a construcao do estabelecimento em  ate 24 (vinte e
quatro)  meses,  devendo  concluir  no  maximo  em  igual  periodo,  sob  pena  do  im6vel  alienado  ser
revertido ao Patrim6nio do Munjcipjo, sem direito a restituicao do que foi investido no mesmo.

§2°  Revertendo  o   im6vel   ao   Patrimonio   Pdblico,   nos  termos  do   paragrafo   anterior,   o   Municipio
prcoedera a nova alienapao nos termos e condicoes ditados por esta lei.

§3°   0  descumprimento  do  disposto  neste  Artigo  e/ou  sua  utmza9ao  diversa  da  prevista  nesta  lei,
implicara na reversao do im6vel ao patn.m6nio do Municipio.

Art. 2° Os recursos provenientes da alienacao dos lotes comeroiais serao destinados exclusivamente
no im6vel desapropriado, e depositados em conta especifica para este tim,  hem como sera  prestado
conta ao poder legislativo trimestralmente.

Art.  3° -  Fica  proibida  a  subdivisao dos  lotes  constantes  da  presente  Lei  sob  pena de  reversao  ao
Patrim6nio do Municipio, sem direito a restituicao o que foi investido.

Art  4®  .  As  despesas  deconentes  da  aplicapao  da  presente  Lei  comerao  por  conta  de  dotac6es
orcamentarias especificas do ongamento vigente,  ficando o  Poder Executivo autorizado a abrir credito
adicional especial, sendo o detalhamento atraves de decneto do Municipio.

Art. 5° -A presente lei sera regulamentada, no que couber, por Decreto do Poder Executivo.

Art 6° - Esta Lei entrafa em vigor na data de sua publicapao.

Art 7° - Revogadas as disposjc6es em contfario.
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MENSAGEM n°. 07/2019
Projeto de Lei n°. 07/2019

Excelentissima. Sra. Presidente,
Sen holes Vereadores.

GOVENO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

0 Ru. Urb.no B.rb® ..,. /n - C.ntro
CEP! S5.71 a-OOO I CNPJ: 11.a.7.24]/OOO1.06

`  fan.: (®1) 3®45.115®  I  (®1) 3ca5.1188

Feira NovalJE,  05 de abril de 2019.

Apresentamos a Vossa Excelencia e aos demais pares dessa Colenda Casa de
Leis, para apreciapao e, se possivel, aprovacao, o Projeto de Lei n.a 07/2019, em anexo, que trata
de  seguinte   Ementa:   "Autoriza  o   Poder  Exeouti\ro   Municipal   a   alienar  lotes  comerciais   a  ser
ddesmembrado do ini6vel de propriedade do Municipio de Feira Nova, e de outras providencias".

Solicito que seja apresentado aos Excelentissimos Vereadores dessa Augusta

i;§ajg};i;}#{:tiva,parafimsdeapreciacaoedaliberapaodocitadopngjetodeLdi,emBE9!!!Ej2E

Com  o  presente  projeto  o  Poder  Executivo  fica  autorizado  a  alienar  lotes
comerciais, ap6s pfevia avaliapao e de licitacao, em conformidade com a Lei Federal n.a 8666/93, a
ser desmembrado do im6\/el de propriedade do Municipio de Feira Nova, devidamente registrado no
livro 2-T, fls 030,  Matricula n.a 4930.

0  obietivo  da  presente  propositura  e  a  autorizac3o  para  vender,  atraves  de
licitacao,  os  irn6veis  de  propriedade  do  Municipie  de  Feira  Nova  descritos  nas  rnatriculas  citada
aacima,  ouja edpia da certid6o esta anexada  a  presente  id,  pare  melhor entendimento dos  llustres
Vereadores.

Ressaltamos que a  politica de desen\rolvimento urbano,  executada pelo  poder

pr]blico munieipal,  confome diretrizes gerais fixadas em id,  momente as estabelecidas pelo Plano
Diretor;   tom   por  objeti\ro   assegurar  o   cumprimento   da   funQao   social   da   propriedade   urbane,
mmedianteoseuadequadoaproveitamentoeutilizaeao.

Os  reoursos  provenientes  de alienacao dos  lotes comerciais  senao destinados
exclusivamente  no  intovel  desapropriado,  e  depositados  em  conta  especifica  para  este  tim,  bern
como sera prestado conta ao poder legislati\ro trimestralmente.

0 poder Executivo enviou projeto de Doacao de lotes residencias para pessoas
carentes do  Munieipio para  parte do irn6vel em questao,  e como o  mesmo sera desenvoivido de
forma  planejada,  a  sua  area comercial  sera oportunizado  ds empresas e comerciantes  adquirirem
lotes para desenvolvimento do Loteamento Ptlblico, que contefa escola, posto de satlde
lazer.
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