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PREFEITURA MUNICIPAL DE TILIO VIVACOUA 
ESTADO DO ESPIRITO ANTO 

N o 292/93 

DOA AR A DE TERRA PERTENCENTE AD PA· 
TRIMONIO DA UN!CIPALIDADE. 

0 PREFEIT::J MUNICIPAL DE. ATILIO VIVACQU , E:STADD DO ESPIRITO SANTO; 

Faye saber qua a cSmara Municipal apro ou e eu sanciono a seguinte 

Art.l2 - ~ica o Poder Executive Munici 1 devidamente autorizado a 
ao patrimOnio municipal,pa

da fundicao,Granalha de A9o 

• dear area de terra pertencent 
ra instalayBo a funcionamento 
sBo Felipe. 

Art.2Q - ~ 8rea de terra referida no a 

dana estrada·vicinal municip 

• tigo anterior, esta localiza-
1 que liga a Sede a localida-
000 m2(trBs mil metros qua • de de Corrego da Fama a tem 3 

drados).· 

Art.32 - A doa9;0 do terrene ser~ efet ada nas condicOes am que c 

mesmo se encontra, ficando po conta do benef'ici~rio, as . . 

Art.42 -

Art.s g 

melhorias que se fizeram neca sarias,.'1 

0 titulo definitive de posse( 
ap~s 05{cinco) anos da data d - . fundi9ao, a qual tara o prazo 

• scritura), sera concedida 
inicio do funcionamento da 

de lSO(cento a oitenta)dias, 
8 contar da data da aprovacio da presents Lei, para insta

lacao e inicio de suas ativid des, aa final do prazo ora 

concedido, sa 

manto da Lei, 
sam que o ato 
ci6rio, mesmo 

cada5. 

verificado que 
• • retornara o imo 

gere dire ito de 

sabre as benfei 

ao houve 0 necess~rio cumpri
el ao dominic da Concedente, 

• qualquer especie ao benefi -
arias porventura nele edifi-

Compromete-se ainda o benefi 1ario da presente Lei, de 

ampregar de imediato ao inic ode suas atividades1 25(vin-
• te e cinco), funcionarios es abelecidos e residentes no 

Municipio.' 

• • • Art.62 - 0 imovel ora cedido, nao pod ra, sob hipotese a!guma,mes-
mo sob regime de fa!Bncia ou 
transferido,transacionado eo 

rantia ou cau~io, para qualq 

do inferior a 05(cinco) anos 

cancordata do requerente, ser 
qualquer forma, dado em ga-

' er afeito e causa, num perLo-

contados da instala~ao da 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA 
ESTAOO DO ESPIRITO SANTO 

f'undii;So. 

• Art.?Q - Reserva-se ainda, o direito a Prefeitura Municipal de Ati-

!io Vivacqua, de tatnar saM efeito a presents Lei ou anu -

lar o ato de doavSo da ;rea em quest6a, retornando de ime
diato a posse do terrene ao patrimOnio ~unicipal, sa forem 
cometidas as seguintes infrsoOes: 

- ' a- polui9ao sonora, ambiental e atmosferica praticada pela 

acao do runcionamento da fundi9ao; 
b- 0 nao cu~primento do objetivo proposto pelo requerente 

' - ' que a o funcionamento da ftindi9ao em si; 
c .. pr.!tica d& atos que comprometem a seguranr;a e a saUde 

da popula9ao localf 
d- prStica de atoe considerados lesivos aos interesses do 

Municipio e da Comunidade em Gara!.:· 

Art.BQ - Esta Lei entrar8 em vigor na data de sua publica98o, revaga• 
das as disposi 9Ces em contr8'rio.j 

Ati!io Vivac:qua, 01 de junho de 1993.' 

HELlO HUMBt~A 
PREtEITO MUNICIPAL 
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