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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
Esta.do de Minas Gerais 

LEI N2 644 

A~toriza a~uisição de terreno para instala 
çao de industria no Município e dá outrasT 
providências. 

:, 

A Câmara Municipal de Santa Luzia decreta e eu san.,,.; 
ciono a seguinte Lei: 

Artigo 12 - É a Prefeitura Municipal de Santa Luzia 
autorizada a adquirir do Senhor Waldemar Augusto dos Santos e ' 
Outro um terreno com 10.105m2 (dez mil, cento e cinco metros ' 
quadrados), constituído pelas chácaras números 3 (três) e 4 ' 
(quatro) do Loteamento denominado "Chácaras Gervásio Lara", nes 
te Município, destinado à instalação de indústria no ll'IunicÍpio-;
podendo, para tanto, dispender ate a importância de Cr~I ••••••• 
40.000,00 (quarenta mil cruzeiros). 

Artigo 29 - É a Prefeitura Municipal de Santa Luzia 
autorizada a doar à firma "ANA VES LTDAº, sediada em Belo Hori -
zonte, neste Estado de Mina s·-Gerais, -a área de terreno constan
te do artigo anterior, para nela ser instalada um abatedouro de 
aves e animais de pequeno porte, di§tribuição de rações, vaci -
nas e implementes agro-pecuários, nao podendo a donatária dar ' 
ao terreno destinaçao diversa à sua finalidade. 

_§ 19 -,A donatária é 09rigada a concluir as_obras ' 
de instalaçao da fabrica e a coloca-la em franca produçao no ' 
prazo de 2 (dois} anos, a contar da data d~ promulgaçãQ desta ' 
Lei, como também a utilizar na indústria mao-de-obra nao e~eci 
ficada, com aproveitamento de operários radicados no MunicÍpio1 

de Santa Luzia. 
5 ~ 29 - No caso de ser dado ao terreno objeto da doa 
ção destinaçao diversa da sua finalidade, ou a indústria deixar 
de entrar em pleno funcionamento no prazo fixado no parágrafo ' 
anterior, o terreno doado, bem como as benfeitorias porventura' 
nele existentes, reverterá ao patrimônio do MunicÍ!io, sem que 
assista à donatária o direito a qualquer indenizaçao. 

Artigo 39 - Para ocorrer às despesas com a aquisi -
ção do terreno de que trata esta Lei, é o Chefe do Executivo au 
torizado a abrir o crédit~ especial de Cr$40.000,00 (quarenta 1 

mil cruze1ros), que serão atendidas com_recursos provenientes ' 
da anulaçao, parcial ou total, de dotaçoes do orçamento vigen -
te. 

Artigo 42 - Revogadas as disposições ~m contrário , 
esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçao. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, l!l DE MARÇO DE 
1974. 

(
/ ,-. /---· 
~c.2.c_._.t.,_,-{ ·,~.:·'--é.---L(...,l- --

PREZ'ITO 1i1UNICIPAL 

'k-:Zo ~"'"" À; - ~ r<Z\f\·o..e ~~e---- ---

omL DE ADMINTSTIDIÇ110. 

---· 
' - """*'-"'' ~' 

·-'-··-----------'--~-~---~·~·~--...-e----------· 


