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LEI MUNICIPAL Nº. 2.302 DE 20 DE JANEIRO DE 2012 

 

Autoriza realização de parceria entre a 
Prefeitura Municipal de Salinas e a Empresa 
GT AGRO CARBO INDÚSTRIA LTDA, 
autoriza doação de terreno e dá outras 
providências. 

 

                   A CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS no uso de suas atribuições legais, aprovou 

e eu, Prefeito Municipal, sanciono, promulgo e mando publicar a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica autorizada parceria a realizar-se entre a Prefeitura Municipal de Salinas e a Empresa 

GT AGRO CARBO INDÚSTRIA LTDA – CNPJ 17.978.388/0001-00 NIRE 3120198338-4 

(documento anexo) com a finalidade de construção e implantação de Frigorífico no Município de 

Salinas. 

 

Parágrafo único – O mencionado Frigorífico terá por destinação o abate de gado bovino e suíno, 

bem como o aproveitamento máximo dos componentes animais além da carne. 

 

Art. 2º - Fica integrado como área componente do Parque Industrial criado pela Lei nº. 2.083 de 

14 de agosto de 2006, o terreno aqui mencionado. 

 

Art. 3º - Para consecução da mencionada parceria fica o Município de Salinas autorizado a doar, 

como contrapartida, um terreno com área total de 50.000 m2 (cinquenta mil metros quadrados) 

correspondente à 5 ha (cinco hectares) localizado no Km 6 (quilômetro seis), à margem direita da 

Rodovia MG 404, sentido Salinas-Taiobeiras, tudo em conformidade com a planta e o memorial 

descritivo anexos, que ficam fazendo parte integrante desta Lei. 

 

Art. 4º - O imóvel objeto da presente lei não poderá ser alienado, cedido, arrendado no todo ou 

em parte, sem expresso consentimento do doador com justificativa aprovada pelo Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Econômico, devendo ser mantida a finalidade que deu ensejo ao 

ato de doação, sob pena de reversão ao patrimônio municipal. 
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Art. 5º - A Empresa GT CARBO INDÚSTRIA LTDA terá o prazo de 2 (dois) anos para implantação 

do projeto e funcionamento do empreendimento, podendo excepcionalmente, prorrogar por uma 

única vez, em caso de comprovada necessidade, pelo prazo de 6 (seis) meses. 

 

Art. 6º - A empresa compromete-se a utilizar, dentro da legalidade, recursos humanos, 

predominantemente do Município de Salinas, para empregar nas atividades do Frigorífico. 

 

Art. 7º - Causas que revogam a doação: 

I – Findo o prazo concedido, não implantando o empreendimento com pleno funcionamento; 

II – Impedimento da edificação por qualquer órgão Federal, Estadual ou Municipal; 

III – Caso não se mantenha em pleno funcionamento pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos. 

§ 1º - No caso de descumprimento de quaisquer das hipóteses acima, o terreno retornará ao 

município com todas as edificações e benfeitorias concluídas e não concluídas; 

§ 2º - A empresa donatária, deverá nos casos de dar o Referido terreno em garantia, assegurar ao 

município terreno de igual valor. 

 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Salinas, 20 de janeiro de 2012. 

 

 

JOSÉ ANTÔNIO PRATES 

Prefeito Municipal 
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