
LEI Nº 2.561/2004 
 

DISPÕE SOBRE DOAÇÃO DE TERRENO 
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 à à Augusta e 

Respeitável Loja Simbólica Estrela de Ibiraçu  nº 3505, CNPJ nº 06.322.488/0001-08,  área 
de terreno urbano, medindo 240,00m2 (duzentos e quarenta metros quadrados), sob nº 45, 
da Quadra C, do loteamento Bof Giovani, situado na Rua Luigi Musso, 146 – Bairro Boa 
Vista - Ibiraçu, registrado sob o nº 4-2386, do livro 2-L do Cartório de Registro de Imóveis 
desta Comarca de Ibiraçu, pertencente ao patrimônio Público Municipal. 

 
Art. 2º. Efetivada a doação da área de que trata o art. 1º da presente Lei, a 

Augusta e Respeitável Loja Simbólica Estrela de Ibiraçu  nº 3505,  terá o prazo de seis 
meses para iniciar a obra de instalação da Loja Maçônica e de dezoito meses para concluí-
la, 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. 

 
Parágrafo Único. A Augusta e Respeitável Loja Simbólica Estrela de 

Ibiraçu  nº 3505, a qualquer tempo, depois de instalada a Loja Maçônica, caso encere suas 
atividades neste Município, fica obrigada a devolver, atualizado, o valor da área 
originariamente doada, para o Município de Ibiraçu, devendo ser providenciado a avaliação 
do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da publicação desta Lei. 

 
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

Gabinete da Prefeita Municipal de Ibiraçu-ES, 09 de dezembro de 2004. 
 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Prefeita Municipal 

 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração, 09 de dezembro de 
2004. 

 
 

ARYTON VIEIRA MACHADO 
Secretário Municipal de Administração 


