
 
 

 
PROJETO DE LEI Nº 016 DE 07 DE JUNHO DE 2013. 

 

REVOGA-SE A LEI MUNICIPAL Nº. 816 DE 18 DE 

DEZEMBRO DE 2008 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA ESTADO DE MATO 

GROSSO.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL Faz saber que a Câmara 
Municipal de Nova Olímpia aprova e eu sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º. Fica revogada a Lei Municipal nº 816 de 18 de 

dezembro de 2008. 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogada as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Nova Olímpia- MT, 07 de junho de 2013. 

 

 

CRISTOVÃO MASSON 

        Prefeito Municipal 

     

 



 

Justificativa ao Projeto de Lei nº 016/2013 

Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores da 
Casa de Leis do Município de Nova Olímpia, 
 
 
Encaminhamos a essa Casa de Leis o Projeto de Lei Nº 016/2013, revogando a Lei Municipal nº 816 de 

18 de dezembro de 2008, atendendo solicitação da empresa     ELETROSUL-ELETRO INDUSTRIAL 

LTDA. ME. que havia adquirido os Lotes Urbanos nº 12 e 13 da Quadra nº 01 do Loteamento Jardim 

Comercial desta cidade conforme contrato de Compra e Venda firmado com a Prefeitura em 18/02/2009. 

Com o intuito de buscar sempre o desenvolvimento e o aumento da geração de novos empregos e renda, 

a Secretaria Municipal do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços através de seu secretário 

Ailton Santiago vem fazendo gestão junto aos empresários que já haviam sido contemplados com a área 

no Loteamento Jardim Comercial e que até o momento não se estabeleceram, cobrando das empresas 

beneficiadas o cumprimento das Cláusulas Terceira e Quarta do “Compromisso de Compra e Venda de 

Terras Urbanas” assinado entre as partes, e o que determina o Art.12, inciso II do Capítulo IV da Lei 

Complementar Municipal nº 028/2011 ; “iniciar a construção das instalações até seis (6) meses após 

a aprovação dos projetos e concluí-la no prazo máximo de vinte e quatro (24) meses”. 

Levando-se em consideração que o contrato com a requerente foi firmado ainda no ano de 2008, e que 

até o momento nenhuma atividade da empresa fora apresentada, procuramos o sócio da empresa senhor 

Eucilio Dourado Bastos o qual nos confidenciou de que a empresa não mais existe, momento então que 

lhe foi cobrado o cumprimento da Lei,e o ex-empresário se prontificou em nos encaminhar o TERMO DE 

DESISTENCIA DA ÁREA URBANA (anexo), para que providenciássemos a baixa e o Cancelamento do 

contrato de Compra e Venda bem como a Revogação da lei que autoriza a alienação dos lotes. 

Diante do exposto e a pedido da própria requerente, resta-nos apenas o deferimento e a reversão do 

Bem e Imóvel ao domínio do Município para que seja disponibilizado a outras empresas. 

 

Nova Olímpia-MT, 07 de junho de 2013. 

 

Atenciosamente, 
 

Cristóvão Masson 
Prefeito Municipal 

 


