
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

~~~=~;=z~~~z~ 

"_4utorJza doação de àrea de terreno 

de propriedade do Município para 

instalação de IndL1stria" º 

sfi~ " . ·~ ~ .............. 

ll Câmara r.íunicJ.pal de Senta Luzia decreta e eu sanciono a 

setL1]nte Lei: 

:, 

ArtJgo 12 - Fica o Prefeito Idunicipal de Santa Luzia autori _ 

zado a doar a firma ENGErEEC - IH:DÚSTEIA E COI.;~;RCIO DE ;\LSTj1IS LTDA, -'' 

sediada à Rua Conde D' eu n2 239 - :Belo I-!orJzonte, C.G.C. 17 .470º 

527/0001-82, urna àrea de terreno de 13.2(J8.00 m2, de 1)ropr1edade ' 

do J'iJUnicÍpio, coroforrne De::::reto de Desaproprjação nQ 371/76, de 20 

de Arrosto de 1976º 

Artigo 2Q - A mencionada àrea de terreno se destinará ex -
clUEJivamente para instaiação da referida indÚ.stria, e :ficará obri 

g-ada a concluir as obras de instalação da mesma, e a colocá-la em - - ) :franca produçao, em prazo nao superior a 02 (dois anoso 

Parágrafo Lrnico - Eo caso de ser dado ao terreno obJeto da 

doação, destinação diferente, o terreno doado, será reincorporado 

ao patrirnonio i!iurn::::J.pal, inclusive com as benfeitorias por ventura 

existentes sem qualquer ressarcimento ou indenização a donataria. 

Artigo 32 - Fi::::a a cargo da ;JunicipalJ_dade a executar o 

serviço de terraplenagernº 

Artigo 4º c:sta Lei entrará em vicor na data de sua publi-
""' - - IV , 

ç20, re1.ro&;ad2s as d1spos1çoes em contrarioº 

Mando, portento, a quem o conhecimento e a execução da ' 

presente I.ei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir tão inteira

mente como nela se cont~rnº 

ele 1976 0 

Prefeitur·a I.Iu.nic:ipal de 3nnta I,1J.zia, 27 de Dezernb1 ... o 
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