
LEI Nº 1.528 
 

Autoriza compra e doação de 
terreno. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBIRAÇU, no Estado do Espírito Santo, no uso 
de suas atribuições legais; 

 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei. 
 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a adquirir por 
compra, uma área de terreno, sem benfeitorias, pertencente aos Srs. Luiz Carlesso 
e Heitor Carlesso, às margens da BR-101, Km 208, Monte Seco, medindo 26.078 
m² (vinte e seis mil e setenta e oito metros quadrado), no valor de de Cr$ 
250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil cruzeiros). 

 
Art. 2º - A área constante do artigo 1º desta Lei será doada à 

Associação Atlética do banco do Brasil em Ibiraçu-ES, para construção de sua Sede 
Social. 

 
Art. 3º - A Associação terá 12 (doze) meses para iniciar as obras e 

prazo de até 36 (trinta e seis) meses para funcionamento do Clube, decorrido este 
prazo sem que seja cumprido o estabelecido neste artigo, reverterá novamente o 
terreno ao Patrimônio Municipal. 

Artigo revogado pela Lei nº 1584/1990 
 
Art. 4º - A área do terreno, objeto desta doação, não poderá ser 

utilizada para outros fins, senão o previsto em Lei. 
 
Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um 

Crédito especial, no valor de Cr$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil cruzeiros), 
para aquisição do terreno descrito no artigo 1º desta Lei. 
 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
 
 

Gabinete do Prefeito municipal de Ibiraçu, em 26 de junho de 1990. 
 

 

MARCUS ANTONIO VICENTE 
Prefeito Municipal 

 
 

Registrado na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura Municipal, em 
26 de junho de 1990. 

 
 
 

JOSÉ MARIA FRAGA 
Secretário Mun. Administração 

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de 
Ibiraçu. 

 

 


