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LEI N" 650/04 - DE 01 DE JULHO DE 2004. 

DENOMINA-SE SOBRE DOA~AO DE 2" PAVIMENTO 
DE IM6VEL PERTENCENTE A MUNICIPALIDADE E 
DA OUTRAS PROVID~NCIAS. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE ATiLIO VIVACQUA, ESTADO DO 
ESPIRITO SANTO, fa9o saber que a Camara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei; 

Art. 1°- Fica o Poder Executive Municipal devidamente autorizado a dear o 
2• pavimento do im6vel, que medi 197,83(metros quadrados), cedido a 
Central de Comercializa~o de Produtos Agricolas "SAMUEL SHERRER", 
localizado proximo ao Terminal Rodoviario Antonio Pereira de Barros, no 
bairro Niter6i, ao Sr. Eliseu Miranda Oliveira, brasileiro, solteiro, residente 
neste Municipio, o im6vel confronta-se pelos seus diversos lades com: 
lade direito com o Teminal Rodoviario Antonio Pereira de Barros, lade 
esquerdo com a Padaria Niter6i, frente o Parque Rodoviario e fundos com 
a Rua Plinio Luiz Baptista. 

Art. 2" - 0 im6vel ora doado tera a finalidade da constru9ao de uma obra 
com 04 (quatro) salas, medindo (a 1" sala 27,17 mts, a 2" sala 22,85 mts, 
a 3" sala 24,45 e a 4" que sera cedida ao Municipio com 30,42 mts.) e 
para a instala9ao de uma empresa de prestagoes de servil;:os no ramo de 
telecomunica9oes com reparos e instala((oes de equipamentos de telefonia 
interna para empresas publicas e particulares no Municipio de Atilio 
Vivacqua. 

Art. 3" - 0 Sr. Eliseu Miranda de Oliveira, assumi o compromisso com a 
Municipalidade de logo que aprovada a doagao do referido im6vel, 
construir e instalar de imediato a referida empresa, num prazo nao inferior 
a 90 (noventa) dias, fazendo tambem contrata96es iniciais de 05(cinco) 
~aries, todos residentes no Municipio de Atilio Vivacqua. 
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Art. 4° - 0 Sr. Eliseu Miranda de Oliveira, tambem assumi a 
responsabilidade e o compromisso com o Municipio, de, logo que 
construido o referido pn3dio com as devidas instala<;:oes das salas, que 
tambem serao num total de 04(quatro), que ficara 01(uma) dessas salas 
cedida ao Municipio, para usc publico da Municipalidade. 

Art. 5° - Reserva-se o direito ao Municipio de Atilio Vivacqua, de revogar 
ou anular o ate desta doa<;:iio, retornando o im6vel ao Poder Publico 
Municipal, se nao for cumprida as exigencias do prazo contida no artigo 3° 
desta lei, bem como as benfeitorias acaso existentes, sem qualquer onus 
ou indeniza<;:iio per parte da Municipalidade, se nao cumprido tambem os 
objetivos previsto nos artigos da presente Lei. 

Art. 6° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publica<;:ao, revogam-se 
as disposi<;:oes em contrario. 

JOSEL~OPES 
Prefeito Mumcipal 


