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LEI No. 0767/2008 E 2008. 

CERTIDAO 
Certificamos que este ato lol publicado 
na forma do Art. 103 da Lei Organlca 
do Municipio de Atllio Vivacqua/ES. 

AUTORIZA 0 MUNICIPIO DE 
ATILIO VIV.ACQUA A RECEBER 
DOACAO DE TERRENO PARA A 
CONSTRUCAO DA SEDE DO PODER 
LEG ISLA TIVO MUNICIPAL E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS. 

AHiio VivacQ~ Q 4 I ez 
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Se1vido1 Re$pon~vel 

0 Prefeito Municipal de Atilio Vivacqua, no uso 

. de suas atribuic;oes legais faz saber que a Camara Municipal 

aprovou e ele sanciona a seguinte lei: 

Art. 1°. Fica, o Municipio de Atflio Vivacqua, autorizado a receber 

doar;ao de terrene de propriedade do Sr. Walter Machado, localizado 

na Avenida Carolina Machado, Residencial Vale do Sol, nesta cidade 

de Atflio Vivacqua, medindo 20m (vinte metros) de frente e fundos, e 

15,00m (quinze metros) em cada uma de suas laterals, totalizando 
·-300m2 (trezentos metros quadrado$), confrontando-se, de frente 

com a Avenida Carolina Machado e demais !ados com o Sr. Walter 

Im6vel, sob o numero de ordem 33.980, 

livro 1, E, 3 - AM. 

Paragrafo Unico: 0 im6vel objeto da doar;ao devera, no ato 

doar;ao, esta livre e desembarci'<;ado de quaisquer onus reais, 

inclusive obrigar;oes tributarias junto as Fazendas Publicas 

Estadual e Municipal. 
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Art. 2°. 0 terrene de que trata o artigo primeiro terc~ a destinac;ao 

especial para a constrUI;;ao da Sede do Poder Legislative Municipal, 

sendo vedada a sua utilizac;ao para finalidade diversa, sob pena de 

revogac;ao da doac;ao. 

Art. 3°. Efetivada a doac;ao, a Camara Municipal, dispora do prazo de 

6 (seis) meses para iniciar a construc;ao de sua sede. 

Paragrafo Unico: Caso nao seja iniciada a construc;ao da obra no 

prazo previsto no caput deste artigo, a doac;ao sera revogada, 

anulados seus efeitos jurfdicos nao sendo devida indenizac;ao a 

qualquer das partes. 

Art. 40, As despesas decorrentes da transferencia do im6vel objeto 

da doac;ao estarao a cargo da donataria, e correrao por conta da 

dotac;ao orc;amentaria propria. 

Art. so. Esta lei entrara em vigor na data de sua publicac;ao. 

Atflio Vivacqua, 23 de janeiro de 2008. 
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Helio Hu erto Lima 
Prefeito Municipal 
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