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PREFEITURA MUNICIPAL DE AT!LIO VIV ACQUA- ES

LEI N• 725/2006
AUTOIRIZA 0
POI>IER
EXECIIJ1riVO
MUNICIPAL A FIRMAR. C<OHTR.A1r0 DE
CONCESSAO DE DIREITO REAL DIE U§O
PROPFruEDAI!llE l!llO
DE AREA DE
MUNICIPIO
E
DA
OUT!RA§
PROVIDENCIAS.
0 IP'REFEITO MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA, IIWTAI!llO DO
ESPlR]1f({]) SANTO, fa9o saber que a CAmara Municipal aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
A.~.

: o - Fica o Poder Executivo autorizado a firrnar contrato dt: Concessao de
Direto Reel de Uso de area de propriedade do municipio de Atilio Vivacqua - ES,
situada na localidade Flecheiras, medindo l5.226m', com a Empresa FJLJECHEIR.A§
INDUSTR!!A DE ALIMENTOS LTDA ME, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas (CNPJ) sob o n• 07.936.395/0001-98, por seu representante legal
ATTITJLA MIRANDA MARQUES, tendo como prioridade a instala9ii0 de uma
b~Dsr:a pEdflcadora.

Awl. z• - A Empresa Beneficiada ten\ urn prazo de 12 (doze) meses, a partir da
assinatura do contrato, para concluir a constru~ao de suas instalar;Oes industrials,
obrigando-se a compor seu quadro funcional com pessoas residentes e domiciliadas
neste municipio, excetuando-se os cargos profissionais e tecnicos bdisponiveis nc
munlldnRo.

Art. 3, - E vedado it Empresa Beneficiada:
I - A aliena9ilo, transferencia, dar em garantia ou cau9ilo para qualquer efeito e
causa o bern acima mencionado;
JJ - A pnitica de atos lesivos ao meio ambiente e em discord§.ncia com os

d'tan_es da Vigililncia Sanitaria e Epidemiol6gica do municipio.

IIH - A pratica de atos que comprometem a seguran9a e a saude da popula('i!o;
TIV - Enfim, a prAtica de quaisquer atos considerados lesivos aos interesses do
:ll.Unk:EriJ.

AH"t. ~· • 0 presente contrato teni a vigencia de 60 (sessenta meses ), tendo seu
inicio a partir da assinatura, do mesmo, pelas partes, prorrogAvel por i al periodo,
salvo autoriza~ao legislativa.
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~.e"-PREFEITURA MUNICIPAL DE ATiLIO VIV ACQUA - ES

Art. §' - 0 Municipio de Atilio Vivacqua- ES reserva-se o direito de revogar oc
aJ.uia: o presente contrato, a qualquer tempo, sem gerar direito de ressarcimento de
eventuais benfeitorias realizadas no im6vel, incorporando-se de imediato ao patrimOnio
pUblico municipal, se niio for cumprido as condi~Oes previstas na presente lei, cessadas
as razOes que a justificarem ou em virtude de relevante motivo de interesse pUblico ou

social.
P.I""..
C:sposi~Oes

(jjil) - Esta Lei entrani em vigor na data de sua
err.. contnirio.

publica~ao,

revogadas as

Atilio Vivacqua, ES, 0 I de junho de 2006.

HelioHu~ma
Prefeito Municipal

