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DECRETO No 083/2021, DE 13 DE AGOSTO DE 2021. 

CERTIDAODEPuBUCAçA0 
Certifco Para Os devdos fins de fé pUbOca que o 
Dresente atolfoi publicado no Dario O1c*al Betr6moD de 
Gloria de Dourados DOEGO 
Data: J3 	c 6 	&Odi 1 

Ediçao: och 	Ano1'J 

Sand 	iireffe &CO 

RG: 677 160 SEJUSP/MS 
"Aplica causa de reversão de propriedade 

estabelecida na Lei Municipal n° 1.164 de 11 

de dezembro de 2019." 

0 Prefeito Municipal de Gloria de DouradoslMS, Aristeu Pereira 

Nantes, no uso de suas atribuicoes legais, corn supedâneo no inciso III do artigo 68 da Lei 

Organica do MunicIpio, e, 

Considerando que a Lei Municipal n° 1.164 de 11 de dezembro de 2019 

realizou doaçâo corn encargos a pessoajurIdica de direito privado; 

Considerando que a empresa donatária informou a desistência da 

continuidade do projeto de sua instalaçäo neste MunicIpio diante das dificuldades econôrnicas 

decorrentes da pandernia da Covid-19, e que tern a intenção de reverter a propnedade do 

irnóvel doado ao patrirnônio do Municipio de GlOria de Dourados; 

Considerando que o artigo 5° da Lei Municipal n° 1.164 de 11 de dezembro 

de 2019 estabelece que no caso de descurnprirnento de qualquer dispositivo encargos da 

doação, a propriedade do irnOvel objeto da doacão se reverterá autornaticarnente ao 

patrimônio do Municipio de Gloria de Dourados/MS; 

Considerando o disposto nos artigos 555 e 562 do Código Civil; e 

Considerando a necessidade de ato oficial do Poder Executivo Municipal 

para registro da reversào de propriedade junto ao CartOrio de Registro de IrnOveis de GlOria 

de Dourados/MS. 
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DECRETA: 

Art. 1° Diante da informaçao da empresa donatária que esta nâo dará 

continuidade ao projeto de sua instalacão no imóvel doado, fica aplicada a causa de reversão 

de propriedade estabelecida no artigo 50  da Lei Municipal n° 1.164 de 11 de dezembro de 

2019, a fim de reverter ao patrimônio do Municipio de Gloria de DouradoslMS o imóvel de 

matrIcula n° 12.447 registrado no CartOno de Registro de ImOveis desta Comarca. 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacäo. 

13 de agosto de 2021, Gabinete do Prefeito Municipal de GlOria de 

Dourados/MS. 

Ariste Pe  

Prefeito Municipal 


