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PREFEITURA MUNICIPAL DE ATiLIO VIV ACQUA - ES 

LEI N" 732/06, DE 26 DE JUNHO DE 2006 

AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A DOAR AREA DE TERRENO 
PERTENCENTE A MUNICIPALIDADE E OA 
OUTRAS PROVIDENCIAS 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE ATiLIO VIVACQUA, ESTADO DO 
ESPiRITO SANTO, faco saber que a Cfunara Municipal aprovou e eu sanctono e 
promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar uma Mea de terra de 
propriedade do Municipio de Atilio Viv8cqua-ES Jocalizado na localidade de Flecheiras, 
neste Municipio, medindo 15.226 m2

, para a empresa FLECHEIRAS INDUSTRIA DE 
ALIMENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob on" 07.936.395/0001-98, com sede na 
Rodovia BR 101, sin, KM 428, CEP 29.490-000, localidade de Flecheiras, neste 
Municipio, por seu representante legal ATTILA MIRANDA MARQUES. 

Art. r. A doayiio a que se refere esta lei destina-se a instalac;ao de indUstna e 
comercio de produtos alimenticios. 

Art. 3°. A empresa donatiu-ia tern o prazo de 02 (dois) anos para concluir a 
constrw;:ilo de suas instalac;Oes industrials no local e iniciar suas atividades prod uti vas. 

Art. 4°- 0 Municipio de Atilio Viv3.cqua reserva-se o direito de revogar ou anular 
o ato de doar;3o do mencionado im6vel, sem gerar direito de qualquer indenizar;ffo de 
benfeitorias realizadas no im6vel, revertendo de imediato ao patrimOnio pUblico 
municipal se nao for cumprido as condiqijes previstas no art. 2° 

Art. so. As despesas com escritura, desmembramento, registro e outras decorrentes 
do ato correriio por conta da donataria. 

Art. 6°. A donat<iria se compromete a compor seu quadro funcional com pessoas 
residentes e domiciliadas neste Municipio, excetuando-se os cargos profissionais e 
t6cnicos inexistente neste Municipio. 

Art. 7° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicar;iio, revogadas as 
dtsposir;Oes em contr8rio, especialmente a Lei n°. 725/06, de 01 de junho de 2006. 

, \ \n A~lio Vivi~equa- ES, 26 de junho de 2006 
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