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LEI W 567/2002- DE 17 DE SETEMBRO DE 2002. 

AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
A DOAR AREA DE TERRA DE PROPRIEDADE 
DA MUNICIPAL!DADE E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE ATiLIO VIVACQUA, Estado do Espirito 
Santo, fayo saber que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. I' - Fica o Poder Executivo Municipal devidamente autorizado a doar uma 
area de terra de propriedade da Municipalidade na Rua Primo Luiz Batista, n' 
52, no Municipio de Atilio Vivacqua- ES., medindo 97,63 m2 (noventa e sete e 
sessenta e tres metros quadrados), confrontando-se em seu lado direito com Sr. 
Hildo Tosta, !ado esquerdo, como Sr. Elias Pereira, frente com a rua Primo Luiz 
Batista e fundos com o PARQUE DE EXPOSI<;Ji.O "LUIZ CORADINI 
SCARP! (SCARPJi.O), para a SR'. ANA MADALENA MARTINS INACIO. 

Art. 2" - A area foi doada verbalrnente para a Sr' Ana Madalena Martins Imicio a 
cerca de 05 (cinco) anos seguindo exemplo de outras doa<;5es jit existentes no 
Municipio, de acordo com o Boletim de Cadastro lmobiliitrio emitido jit ern 
nome da interessada. 

PAMGRAFO UNICO: 
'-" Em ato continuo ap6s o recebimento da doayiio e na mesma epoca, a Sf. iniciou 

a construyfro de sua resid&lcia. 

Art. 3' - Justificando-se a finalidade desta doa<;ao, vale ressaltar que ap6s a 

residencia j3 esta quase concluida, a beneficiada pretendendo fazer o registro do 

rnesmo, junto ao Cart6rio de Registro de Im6vel da Comarca e a A verba<;ao da 

casa construida, existe urna exigencia do cart6rio, no que tange ao documento de 

doayfro, que vern a ser a presente Lei. 
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Art. 4'- Reserva-se ainda o direito ao Municipio de Atilio Vivacqua, de revogar 
ou anular o ato de doayiio da ftrea mencionad~ retomando~se de imediato ao 
patrimOnio municipal, se for cometida a seguinte infrayiio: 

" o niio cumprimento do objetivo previsto pelo donatario beneficiado com a 
referida doa9ao." 

Art 5° - Esta Lei entrani em vigor na data de sua publicayiio, revogadas as 
disposiy5es em contnirio. 
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