
ESTADO DE GOIAS
PreÍeitura Municipal de São Simão

-  Cabinete do Prefei to

LEI N.O 565 DE 1I DE MAIO DE 2OI5

fuuliai"rçeioi* Ítg;tsl{ffi{fiktü ('Autorizfl o Chefe do Poder Executivo a dour imóvel de
propriedade do Município que serd destinado à impluntação
de empreendimento contercial a empresu Eduardo Rodrigues
Pereira, nafornto que especifico e dd outrus providêrtcios."

a cÂvtARA MUNICIPAL DE sÃo stMÃo, ESTADO Dtr GoIÁs, rìo LÌso cle sua
competência e atribuições que lhe conferenr as Constituições da Repúrlrlica e do Estado de Goiás,
bem assim a Lei Orgânica Municipal, tenrJtr enr vista o interesse da Adrninistração, APROVA e eu
na çondição de Prefeito sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o - Fica o Chefe do Poder llxecutivo, autorizado a doal imovel de propriedade do
Município, situado no perímetro urbano à empresa EDUARDO RODRIGUES PEREIRA, pessoa

.jr-rrídica inscrita no CNPJ sob o no 17.051 .903/0001-02 e Inscrição Estadual no 10.547.766-4, nos
tennos da Lei Mr-rnicipal no 526^ de 24 de Fevereiro de 2014, avaliado previamente em R$55.000.00
(Cinquenta e cinco mil reais) desde qr"re sejam obedecidas as seguintes exigências:

ArÍ.2o - O imovel doado constitui-se de um terreno para construção comercial. situado na
Avertida do Lago, Quadra IJ, Lote 01, Centro, com a seguinte descrição: 29,20n de frente e
29,20m de fundo, por 46,30nr de lateral esquerda e lateral direita, com ârea total de 1.351,96 rn'
(um mil trezentos e cinquenta e um metros. noventa e seis centímetros quadrados). O imovel terá
destinação para a instalação e funciunamento de empreendimento comercial denominado
ACADEMIA DE GINASTICA;

I - A DONAI-ARIA clo irnovel cJcscrito e mencionado no art. 2o, hca obrigacla a iuiciar a
construção no prazo de 90 (noventa) dias e, concluir o empreendimento doado no prÃzo máximo
de 24 (vinte e quatro) meses, a contar cla assinatr-rra do Termo de Compromisso.

II - Na hipotese da DONATÁRIA não concluir a obra no prazo estipulado, qual seja, en-r
24 (vinte e quatro) meses contados da assinatura deste Termo, o terreno doado retornará ao
patrimônio da Municipalidade, independente de notificação e no estaclo em que se encontrar não
cabendo a DONATARIA qualqr-rer direito a restituição pelos valores despendidos no investimento
realizado no irnovel ou indenização de qualquer natvreza.

III - A Escritura Publica de Doação será lavrada apos a conclusão da obra e da nlesn'Ìa
constará cláusr"rla vedando a alienação do imóvel pelo prarzo de 20 (vinte) anos.

IV - A planta e o pro.ieto do empÌ'cendimento deverão ser aprovados antecipadamente
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Poder Execut ivo:


