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EMENTA: Altera a Lei Municipal n° 5.581 de
24 de outubro de. 2001 que "autoriza
Concessão de incentivos fiscais para
empresas, estabelece critérios para a
Concessão e dá outras providências",
acrescentandoincisosao Artigo 30.

AUTOR: Vereador Felipe Sálvia

PROJETO DE LEI

Art. 1° - Acrescenta incisos ao Artigo 30 da Lei Municipal nO
5.581/01 de 24 d.e outubro de 2001 que. "Autoriza Concessão de
incentivos fiscais para empresas, estabelece critérios para a Concessão
e dá outras providências":

"Art. 3° - Os benefíCios desta Lei serão concedidos atentos
aos seguintes princípios e obrigações:

a) .

b) .

c) .

d) no caso de doação de imóvel pertencente ao município,
• deverá constar no Projeto de Lei a avaliação prévia do imóvel, ficando
também proibido ao proprietário da área hipotecar o imóvel como
garantia em financiamentos bancários;

. e) o proprietário de imóvel doado pelo mUnlClplO deverá
concluir todas as obras previstas no prazo máximo de 3 (três) anos,
podendo ser prorrogado uma única vez por mais um ano, desde que
mantido o interesse público; . .

f) após concluídas as obras, tendo recebido a licença de
operação do órgão ambiental competente, a certidão de habite-se
emitida pelo município e o alvará de licença, o benefitiário. da doação.
somente poderá usar o mesmo para garantia de financiamentos e
outros, após 05 (cinco) anos do inicio efetivo da atividade proposta por
ocasião da doação.



Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data da publicação.

Sala Antonio Libório Bervia,n, em 28/11/2011
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JUSTIFICATIVA: O presente Projeto de Lei visa criar alguns princípios
e obrigações na lei que estabelece critérios para a concessão de bens
imóveis a empresas privadas, resguardando assim, o patrimônio público
municipal que pertence ao povd de Carazinho.
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