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Ofício nº 511/2022                                  Jussara-GO, 26 de outubro de 2022. 

 

 

Exmo. Senhor 

Cloves Fernandes de Brito Alves (Có do Militão) 

Presidente da Câmara de Vereadores de Jussara-GO 

 

 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara,  

A par de cumprimenta-lo, a Prefeita do Município de 

Jussara, Sra. Maria Idali da Silva Bontempo, encaminha a V. Exa., Projeto de Lei que 

“Autorizado ao Município de Jussara-GO a proceder com a desafetação e doação 

de áreas públicas, e da outras providencias”, para apreciação e votação por meio 

de sessão extraordinária, convocando os vereadores por escrito, nos termos do 

art. 145 do Regimento interno da Câmara Municipal, e conforme a justificativa em 

anexo. 

Em que pede e espera Deferimento. 

Atenciosamente, 

 

 

MARIA IDALI DA SILVA BONTEMPO 
Prefeita Municipal 

(Assinado digitalmente) 
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PROJETO DE LEI n.º _____/2022 - GP        Jussara-GO, 26 de outubro de 2022. 

 

“Autorizado ao Município de Jussara-GO a 
proceder com a desafetação e doação de áreas 
públicas, e da outras providencias” 

 
                       
A Prefeita Municipal de Jussara, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais 
contidas na Constituição Federal e Lei Orgânica, apresenta à judiciosa apreciação da 
Colenda Câmara de Vereadores o seguinte Projeto de Lei: 

 
 

Art. 1º - Fica autorizada a desafetação e doação de áreas à 

empresa N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ nº 05.354.945/0001-25, com sede à Av. Gabriel Ferreira, nº 357, Barra do 

Garças – MT. 

§1º – Os imóveis objeto da presente desafetação e doação, nos 

termos do caput do presente artigo, contem as seguintes informações: 

I – Imóvel registrado sob a Matricula nº 10.502, designado por 

lote de nº 01, da quadra de nº 08, Situado à Rua Itatiaia, esquina com a Rua 

Itaguari, no loteamento denominado Jardim Itaiara, com área de 300,27m², sendo: 

18,51 metros de frente para a citada Rua Itatiaia; 7,85 metros pela linha do 

chanfrado; 23,51 metros pela linha de fundo, limitando com o lote de nº 02; 13,00 

metros na lateral-direita, limitando com o lote de nº 20; e, 8,00 metros na lateral 

esquerda, limitando com a rua Itaguari; 

II - Imóvel registrado sob a Matricula nº 10.503 designado por lote 

de nº 02, da quadra de nº 08, Situado à Rua Itaguari, no loteamento denominado 

Jardim Itaiara, com área de 235,12m², sendo: 10,00 metros de frente para a citada 

Rua Itaguari; 10,00 metros pela linha de fundo, limitando com o lote de nº 19; 
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23,51 metros na lateral-direita, limitando com o lote de nº 01; e, 23,51 metros na 

lateral esquerda, limitando com lote de nº 03; 

III - Imóvel registrado sob a Matricula nº 10.504, designado por 

lote de nº 03, da quadra de nº 08, Situado à Rua Itaguari, no loteamento 

denominado Jardim Itaiara, com área de 235,12m², sendo: 10,00 metros de frente 

para a citada Rua Itaguari; 10,00 metros pela linha de fundo, limitando com o lote 

de nº 18; 23,51 metros na lateral direita, limitando com o lote de nº 02; e, 23,51 

metros na lateral esquerda, limitando com lote de nº 04; 

IV - Imóvel registrado sob a Matricula nº 10.505, designado por 

lote de nº 04, da quadra de nº 08, Situado à Rua Itaguari, no loteamento 

denominado Jardim Itaiara, com área de 235,12m², sendo: 10,00 metros de frente 

para a citada Rua Itaguari; 10,00 metros pela linha de fundo, limitando com o lote 

de nº 17; 23,51 metros na lateral direita, limitando com o lote de nº 03; e, 23,51 

metros na lateral esquerda, limitando com lote de nº 05; 

V - Imóvel registrado sob a Matricula nº 10.506, designado por 

lote de nº 05, da quadra de nº 08, Situado à Rua Itaguari, no loteamento 

denominado Jardim Itaiara, com área de 235,12m², sendo: 10,00 metros de frente 

para a citada Rua Itaguari; 10,00 metros pela linha de fundo, limitando com o lote 

de nº 16; 23,51 metros na lateral direita, limitando com o lote de nº 04; e, 23,51 

metros na lateral esquerda, limitando com lote de nº 06; 

VI - Imóvel registrado sob a Matricula nº 10.507, designado por 

lote de nº 06, da quadra de nº 08, Situado à Rua Itaguari, no loteamento 

denominado Jardim Itaiara, com área de 235,12m², sendo: 10,00 metros de frente 

para a citada Rua Itaguari; 10,00 metros pela linha de fundo, limitando com o lote 

de nº 15; 23,51 metros na lateral direita, limitando com o lote de nº 05; e, 23,51 

metros na lateral esquerda, limitando com lote de nº 07; 
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VII - Imóvel registrado sob a Matricula nº 10.508, designado por 

lote de nº 07, da quadra de nº 08, Situado à Rua Itaguari, no loteamento 

denominado Jardim Itaiara, com área de 235,12m², sendo: 10,00 metros de frente 

para a citada Rua Itaguari; 10,00 metros pela linha de fundo, limitando com o lote 

de nº 14; 23,51 metros na lateral direita, limitando com o lote de nº 06; e, 23,51 

metros na lateral esquerda, limitando com lote de nº 08; 

VIII – Imóvel registrado sob a Matricula nº 10.509, designado por 

lote de nº 08, da quadra de nº 08, Situado à Rua Itaguari, no loteamento 

denominado Jardim Itaiara, com área de 235,12m², sendo: 10,00 metros de frente 

para a citada Rua Itaguari; 10,00 metros pela linha de fundo, limitando com o lote 

de nº 13; 23,51 metros na lateral direita, limitando com o lote de nº 07; e, 23,51 

metros na lateral esquerda, limitando com lote de nº 09; 

IX - Imóvel registrado sob a Matricula nº 10.510, designado por 

lote de nº 09, da quadra de nº 08, Situado à Rua Itaguari, no loteamento 

denominado Jardim Itaiara, com área de 218,01m², sendo: 10,00 metros de frente 

para a citada Rua Itaguari; 10,00 metros pela linha de fundo, limitando com o lote 

de nº 11; 26,64 metros na lateral direita, limitando com o lote de nº 02; e, 16,96 

metros na lateral esquerda, limitando com lote de nº 10; 

X - Imóvel registrado sob a Matricula nº 10.511, designado por 

lote de nº 10, da quadra de nº 08, Situado à Avenida Marechal Rondon, Esquina 

com a Rua Itaguari, no loteamento denominado Jardim Itaiara, com área de 

325,65m², sendo: 15,05 metros de frente para a citada Avenida Marechal Rondon; 

9,33 metros pela linha de chanfrado; 16,96 metros pela linha de fundo, limitando 

com o lote de nº 09; 13,82 metros na lateral direita, limitando com a Rua Itaguari; 

e, 15,06 metros na lateral esquerda, limitando com o lote de nº 11; 

XI - Imóvel registrado sob a Matricula nº 10.512, designado por 

lote de nº 11, da quadra de nº 08, Situado à Avenida Marechal Rondon, no 
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loteamento denominado Jardim Itaiara, com área de 222,68m², sendo: 11,99 

metros de frente para a citada Avenida Marechal Rondon; 13,91 metros pela linha 

de fundo, limitando com o lote de nº 09; 15,06 metros na lateral direita, lote de 

nº 10; e, 22,18 metros na lateral esquerda, limitando com o lote de nº 12; 

XII - Imóvel registrado sob a Matricula nº 10.513, designado por 

lote de nº 12, da quadra de nº 08, Situado à Avenida Marechal Rondon, Esquina 

com a Viela Palmeiras, no loteamento denominado Jardim Itaiara, com área de 

341,44m², sendo: 9,96 metros de frente para a citada avenida Marechal Rondon; 

8,64 metros pela linha do chanfrado; 20,38 metros pela linha de fundo, limitando 

com o lote de nº 13; 22,18 metros na lateral direita, limitando com o lote de nº 

11; e, 12,60 metros na lateral esquerda, limitando com a Viela Palmeiras; 

XIII - Imóvel registrado sob a Matricula nº 10.514, designado por 

lote de nº 13, da quadra de nº 08, situado à Viela Palmeiras, no loteamento 

denominado Jardim Itaiara, com área de 235,12m², sendo: 10,00 metros de frente 

para a citada Viela Palmeiras; 10 metros pela linha de fundo, limitando com o lote 

de nº 08; 23,51 metros na lateral direita, limitando os lotes de nºs 12 e 09; e, 23,51 

metros na lateral esquerda, limitando com o lote de nº 14; 

XIV - Imóvel registrado sob a Matricula nº 10.515, designado por 

lote de nº 14, da quadra de nº 08, situado à Viela Palmeiras, no loteamento 

denominado Jardim Itaiara, com área de 235,12m², sendo: 10,00 metros de frente 

para a citada Viela Palmeiras; 10 metros pela linha de fundo, limitando com o lote 

de nº 07; 23,51 metros na lateral direita, limitando o lote de nº 13; e, 23,51 metros 

na lateral esquerda, limitando com o lote de nº 15; 

XV - Imóvel registrado sob a Matricula nº 10.516, designado por 

lote de nº 15, da quadra de nº 08, situado à Viela Palmeiras, no loteamento 

denominado Jardim Itaiara, com área de 235,12m², sendo: 10,00 metros de frente 

para a citada Viela Palmeiras; 10 metros pela linha de fundo, limitando com o lote 
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de nº 06; 23,51 metros na lateral direita, limitando o lote de nº 14; e, 23,51 metros 

na lateral esquerda, limitando com o lote de nº 16; 

 XVI - Imóvel registrado sob a Matricula nº 10.517, designado por 

lote de nº 16, da quadra de nº 08, situado à Viela Palmeiras, no loteamento 

denominado Jardim Itaiara, com área de 235,12m², sendo: 10,00 metros de frente 

para a citada Viela Palmeiras; 10 metros pela linha de fundo, limitando com o lote 

de nº 05; 23,51 metros na lateral direita, limitando o lote de nº 15; e, 23,51 metros 

na lateral esquerda, limitando com o lote de nº 17; 

XVII - Imóvel registrado sob a Matricula nº 10.518, designado por 

lote de nº 17, da quadra de nº 08, situado à Viela Palmeiras, no loteamento 

denominado Jardim Itaiara, com área de 235,12m², sendo: 10,00 metros de frente 

para a citada Viela Palmeiras; 10 metros pela linha de fundo, limitando com o lote 

de nº 04; 23,51 metros na lateral direita, limitando o lote de nº 16; e, 23,51 metros 

na lateral esquerda, limitando com o lote de nº 18; 

XVIII - Imóvel registrado sob a Matricula nº 10.519, designado por 

lote de nº 18, da quadra de nº 08, situado à Viela Palmeiras, no loteamento 

denominado Jardim Itaiara, com área de 235,12m², sendo: 10,00 metros de frente 

para a citada Viela Palmeiras; 10 metros pela linha de fundo, limitando com o lote 

de nº 03; 23,51 metros na lateral direita, limitando o lote de nº 17; e, 23,51 metros 

na lateral esquerda, limitando com o lote de nº 19; 

XIX - Imóvel registrado sob a Matricula nº 10.520, designado por 

lote de nº 19, da quadra de nº 08, situado à Viela Palmeiras, no loteamento 

denominado Jardim Itaiara, com área de 235,12m², sendo: 10,00 metros de frente 

para a citada Viela Palmeiras; 10 metros pela linha de fundo, limitando com o lote 

de nº 02; 23,51 metros na lateral direita, limitando o lote de nº 18; e, 23,51 metros 

na lateral esquerda, limitando com o lote de nº 20; 
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XX - Imóvel registrado sob a Matricula nº 10.521, designado por 

lote de nº 20, da quadra de nº 08, situado à Rua Itatiaia, no loteamento 

denominado Jardim Itaiara, com área de 300,27m², sendo: 18,51 metros de frente 

para a citada Rua Itatiaia; 7,85 metros pela linha de chanfrado; 23,51 metros pela 

linha de fundo, limitando com o lote de nº 19; 8,00 metros na lateral direita, 

limitando com a Viela Palmeiras; e, 13,00 metros na lateral esquerda, limitando 

com o lote de nº 01; 

XXI - Imóvel registrado sob a Matricula nº 4.851, denominado 

como Agua limpa, na quadra de nº 08 do jardim Itaiara, fração ideal 

correspondente à 40% da área total, equivalente à 2.000,00m², do imóvel acima 

epigrafado. 

Art. 2º - Os imóveis doados que, juntos, correspondem à área total 

de 7.000,00m² (sete mil metros quadrados), descritos no artigo 1º da presente lei, 

destinam-se, exclusivamente para construção, instalação e funcionamento de 

uma filial do grupo Nilo de Supermercados (Atacado e Varejo). 

§1º - a empresa Donatária, frente à doação dos imóveis descritos 

no artigo primeiro, deverá arcar com as seguintes obrigações, sob pena de 

reversão dos imóveis ao município de Jussara no atual estado que se encontrem, 

sendo: 

 I – gerar o mínimo de 120 empregos diretos; 

II – iniciar a construção em até 12 meses da data da consolidação 

da propriedade; 

III – concluir as obras e inaugurar o empreendimento no prazo de 

até 36 (trinta e seis) meses, contados da data da consolidação da propriedade; 

IV – consolidar a construção dos encargos sociais descritos no 

artigo 3º; 
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V – impossibilidade de alienação ou desvio de finalidade do imóvel 

pelo prazo de 15 (quinze) anos, sob pena de reversão automática dos imóveis ao 

município. 

Art. 3º - diante da desafetação e a respectiva doação da área à 

empresa privada, fica a donatária obrigada a efetuar contraprestação de caráter 

social ao município, sendo: 

I – construção de 2 (dois) campos society com metragens de 

25x45, com estrutura completa composta por: 

a) Iluminação; 

b) Irrigação;  

c) Gramado orgânico; 

d) bancada para arbitragem; 

e) gols;  

f) rede para os gols e rede de proteção; e 

f) alambrado 

II -  Construção de uma quadra de areia com metragens de 20x30, 

contendo: 

a) Iluminação; 

b) bancada para arbitragem; 

c) rede mista para Vôlei e Futevôlei; 

d) alambrado; 

 

§1º - A empresa donatária, após a consolidação da doação, terá o 

prazo de 6 (seis) meses para iniciar as obras destinadas à contraprestação social e 

o prazo de 24 meses, para concluir as mesmas. 

Art. 4º - O não cumprimento das condições constantes desta lei, 

ou o não atendimento aos prazos descritos, a suspensão da construção, o seu não 
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funcionamento ou a não instalação da empresa no prazo de 36 (trinta e seis 

meses), bem como, a alteração de sua finalidade, a qualquer título, sem expressa 

anuência da Doador, importará, na automática resolução do domínio transferido 

pela doação, independentemente de qualquer medida judicial, com a reversão 

imediata dos bens ao patrimônio do município de Jussara-GO, garantindo-se, 

mediante processo administrativo, o contraditório. 

Parágrafo Único – Para o caso de descumprimento de qualquer 

das exigências da presente Lei, que vier a dar causa a reversão da propriedade do 

bem doa ao município, não será garantida qualquer indenização ou manutenção 

na posse em virtude de benfeitorias existentes no local. 

Art. 5º - As despesas com cartório, e outras em benefício da 

empresa, instituídas pela presente Lei, correrão por conta da empresa Donatária. 

Art. 6º - A presente lei entra em vigor na data de sua publicação e 

ficam revogadas as disposições em contrário. 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois. 

 
 
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal de Jussara/GO 
Maria Idali da Silva Bontempo 

Prefeita Municipal 
(Assinado digitalmente) 
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JUSTIFICATIVA 
 
 

Senhores membros do legislativo municipal: 

Encaminhamos à superior apreciação dos Eméritos Vereadores, 

incluso Projeto de Lei que “Autorizado ao Município de Jussara-GO a proceder com 

a desafetação e doação de áreas públicas, e da outras providencias”. 

A presente propositura tem por finalidade viabilizar o crescimento 

da oferta de empregos no município, bem como, tornar produtivas as áreas que 

hoje estão sem qualquer contraprestação social ao município. 

No presente caso, verifica-se que a doação é condicionada à 

execução de obras que tem cunho social, no qual, além dos empregos diretos na 

fração mínima de 120 empregos, e  ainda os que serão criados de forma indireta, 

estará o Danotário contribuindo com a instalação e ampliação do esporte no 

município, com a construção de dois campos society e uma quadra de areia, ambos  

com a estrutura completa. 

Assim sendo, necessário se faz a aprovação da presente 

propositura para garantirmos o sadio desenvolvimento do nosso município, 

garantindo emprego, renda e melhor qualidade de vida aos cidadãos jussarenses. 

Desta feita, apresentado o projeto de lei, lida e debatida a 

matérias pelos nobres edis, esperamos a aprovação do mesmo. 

Jussara-GO, 26 de outubro de 2022. 

 
 
 

Maria Idali da Silva Bontempo 
Prefeita Municipal 

(Assinado digitalmente) 
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