
LEI Nº  2.371/2002 
 

 
DISPÕE SOBRE DOAÇÃO DE TERRENO 
URBANO QUE ESPECIFICA 

 
 

A  Prefeita Municipal de Ibiraçu, 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 Poder Executivo Municipal autorizado a doar ao Ministério 

Público do Estado do Espírito Santo para construção de sua sede, uma área de terreno urbano, 
medindo 280,00m2 (duzentos e oitenta metros quadrados), que será desmembrada de um terreno 
urbano maior e legitimado, situado na Rua Arlindo Vicente, nesta cidade de Ibiraçu, 
correspondente à fração da área transcrita, registrada sob o nº 11.533, no Cartório de Registro de 
Imóveis desta Comarca,  identificado na planta inclusa. 

 
Art. 2º - Para que se faça cumprir o disposto no artigo anterior o beneficiário, 

ficará responsável pelas despesas com escritura e demais atos necessários à efetivação da 
doação. 

 
Art. 3º - Efetivada a doação da área de que trata  o art. 1º da presente Lei, o 

Ministério Público do Estado do Espírito Santo terá o prazo de seis meses para iniciar a obra de 
sua sede nesta comarca e de vinte e quatro meses para o seu término, retornando o imóvel para a 
titularidade do Município, caso os prazos estabelecidos não sejam observados, 
independentemente das benfeitorias nele realizadas, que não serão objeto de indenização. 

 
Art. 4º -  Fica estabelecido entre as partes que, a qualquer tempo que o 

beneficiário desistir de utilizar o imóvel para os fins a que se destina, o referido imóvel deverá 
retornar imediatamente ao Poder Público Municipal, sem ônus. 

 
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

Gabinete da Prefeita Municipal de Ibiraçu(ES),  06 de setembro de 2002. 
 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Prefeita Municipal 

 
Registrada e Publicada em 06 de setembro de 2002. 

 
 

ARYTON VIEIRA MACHADO 
Secretário Municipal de Administração 

 


