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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
MARZi\GAO, aos 15 (Quinze) dias do mes de abril de 2005.

~~
CLAUDINEl RABELO DA SILVA

Prefeito Municipal

.,. )~,~
I

ART. 5° - Esta lei entrara em vigor na data de sua
publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

ART. 4° - Fica ainda, a doadora autorizada a
outorgar a escritura definitiva da area, a partir de 24 (vinte e quatro) meses de funcionamento,
bern como transmitir a posse a donataria, correndo todas as despesas com escrituracao e outras
decorrcntes por conta desta ultima, constando clausula especifica para cumprimento do disposto
no artigo anterior.

ART. 3° - A presente doacao sera com 0 encargo
da donataria iniciar as obras de instalacao na referida area no prazo maximo de 03 (tres) meses,
e conclui-la no prazo maximo de 12 (doze) mescs, sob pen a do objeto da doacao ser revertido
automaticamcnte ao patrimonio publico municipal, independentemente de intcrpelacao judicial
ou extrajudicial, fato que tambern ocorrera caso sejam infrigindos os termos no artigo 2° da
presente.

ART. r - A area a ser doada destina-se
exclusivamente a instalacao de uma unidade da referida empresa no municipio de Marzagao
GO, ficando vedado a donataria ceder ou transferir a qualquer titulo a referida area antes que
sejam concluidas as obras de instalacao da referida unidade.

ART. 1° - Fica 0 chefe do poder Executivo
municipal autorizado a fazer doacao de uma gleba de terras de propriedade do Municipio, com
area de 9.000,00 m2 (Nove mil metros quadrados), situada na zona rural deste Municipio,
conforme mapa e memorial descritivo que passa fazer parte integrante da presente lei, a
Empresa RECEL FABRIC ADORA DE PE<;AS E SERVI<;OS LTDA, inscrita no CNP] sob 0
n" 62.372.990/0001-46, com matriz na cidade de Pouso Alegre - MG, na Rua Luiz Gonzaga
Nunes Maia, N° 213, Jardim Mariosa.

FA<;O SABER QUE A CAMARA MUNlCIP AL
DE MARZAGAO, ESTADO DE coixs, APROVA E ED, PREFEITO MUNICIPAL,
SANCIONO A SEGUINTE LEI:

"AUTORIZA DOA<;AO DE AREA
DE TERRAS DE PROPRIEDADE
DO MUNICIPIO E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS"

Lei n" 590, de 15 de abril de 2005.
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