
 

PROJETO DE LEI Nº 029/2018 DE 13 DE AGOSTO DE 2018 

 

Autoriza o Executivo a doar área para instalação de 

empresa no Distrito Industrial 

 

Art. 1º – Fica o poder Executivo autorizado a conceder incentivos para a 

empresa OFICINA MECÂNICA AUTOMATIC LTDA, já instalada no Distrito Industrial, 

inscrita no CNPJ sob nº 10.198.450/000-94 e IE nº 046/0020048, sito a Rua Sigma nº 477, de 

acordo com o que dispõe a Lei Municipal nº 1.666 de 29.11.2005. 

 

Art. 2.º – Os incentivos de que trata o Art. 1º desta Lei são: 

 

I- Doação do lote nº 38 na área do Distrito Industrial, com 1.000 m², de 

propriedade do Município, constante da matrícula nº 13.015 do Registro de Imóveis desta 

Comarca, avaliado em 5.000,00 (cinco mil reais). 

 

Art. 3.º – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

Justificativa:  

 

Senhores Vereadores, 

 

A Oficina Mecânica Automatic recebeu em doação por parte do município os 

lotes nº 36 e nº 37 no ano de 2010, e o lote nº 48 no ano de 2014. Acontece que entre esses 

lotes, há o de n° 38, que também é utilizado pela empresa, que até então tinha como se fosse 

parte do nº 48. A doação ficta deste imóvel ocorreu junto com a do lote nº 48 em 2014, e a 

empresa se utiliza do imóvel com status de proprietária desde então. Considerando que este 

fato ocorreu de boa fé, e que a empresa utiliza do imóvel para fins condizentes com a nossa 

legislação municipal, pretende-se regularizar a doação. Deste modo, encaminha-se o presente 

projeto para autorizar a doação, que ocorrerá com a finalidade de legalizar uma situação já 

concreta. A presente doação já foi devidamente aprovada pelo COMUDE. 

Contamos com a atenção dos nobres Edis para a análise e aprovação deste 

projeto. 

 

        Atenciosamente, 

 

 

Clovis Alberto Montagner 

                                                                                            Prefeito Municipal 


