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Vitoria
de todos

Paláclo Munlclpâl José Joâqulm da Silva Fllho

LEI MUNICIPAL N', 4.088/2015
EMENTA: Autoriza a desafetação e doaçáo de imóvel
público e dá outras providências.

o pREFEITo coNSTITUCIoNAL DA vrrónu DE sANTo ANTÃo - pERNAMBUCo
faz saber que o PODER

LEGISLATM MUNICIPAL

decretou e este

Wi@

a presente

Iri:

-

Art. l" -

Fica o Poder Executivo Municipal áutorizado a desafetar e doar com encargo a Empresa
RETIFICA BISPO LTDA, inscrita no CNPJ n" 09.588.073/0001-I0, o imóvel de propriedade deste
Município, situado na Fazenda Cristina, com as segu intes descrições:

Lote no 89 -"Área Remanescente 05"

V

U-

lote de terreno, sem benfeitorias, com as seguintes medidas e confrontações;

Frente: mede 20,00m, confrontando com Estrada Projetada.
Lado direito: mede 32,78m, confrontado com Gleba 90.
Lado esquerdo: mede 33,68m, confrontando com Gleba 88.
Fundos: mede 20,08 m, confrontando com Gleba 113.

Área: mede 663,38m2

Art. 2" - Destinar-se-á a área objeto da presente doação, exclusivamente, a instalaçáo da Empresa
RETIFICA BISPO LTDA, inscrita no CNPJ n' 09.588.073/0001-10, que tem como atividâde
econômica principal recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores,

Art.3" - Como encargo a Donatária terá os prazos máximos de 365 (trezentos e sessentâ e cinco)
dias para inicio das obras de construção e 730 (setecentos e trintâ) dias para o seu
funcionamento, sob pena do imóvel retornar ao patrimônio do município da Vitória de Santo Antão,
sem qualquer indenizaçáo por benfeitorias feitas no terreno, contados a pârtir desta ki.

Art. 4' - Esta l-ei entra em vigor

na data de sua publicaçáo.

Aú. 5' - Revogam-se as disposiçóes

em contrário.

Vitória de Santo Antáo, 30 de dezembro de 201

ELIAS ALVES DE LIRÂ
Prefeito

Ruo Democrito Covolconli, 144 - Livromento - Vitorio de Sonto

An6o - PE - CEP 55.ó12-OlO

