
 
 

LEI Nº 2.775/2007 

 

DISPÕE SOBRE A DOAÇÃO DE BEM 
PÚBLICO QUE ESPECIFICA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

O Prefeito do Município 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 Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar à 

Empresa “ROGÉRIO DE ALMEIDA CONSTRUTORA LTDA ME”, inscrita no CNPJ sob nº 
07.315.329/0001-90, uma área de terreno urbano medindo 1.200 m² (mil e duzentos 
metros quadrados), localizada no Parque Industrial “José Luiz Fiorotti”, pertencente ao 
patrimônio do Município de Ibiraçu, devidamente registrada em maior porção no Cartório 
de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Ibiraçu, sob nº 1-4883, no livro 2-Y, 
limitando-se por seus diversos lados: pela frente, com a Rua Jacob Barbarioli, onde mede 
20,00 (vinte metros); e 60,00(sessenta metros) fundos, com a Rua Projetada, e pelo lado 
esquerdo com o terreno pertencente a municipalidade, cedido a MUNDIAL 
METALMECÂNICA, que será desmembrado de um terreno urbano maior e legitimado 
situado no Parque Industrial “ José Luiz Fiorotti”, Bairro Bragato, pertencente ao patrimônio 
Público Municipal. 
 

Art. 2º. A referida área destina-se à instalação da sede da Empresa 
identificada no artigo 1º desta Lei, não podendo ela modificar sua finalidade, descrita na 
Cláusula Terceira do Contrato de Constituição de Sociedade, que assim dispõe: “O objeto 
da sociedade é serviços de limpeza pública de imóveis, recuperação de bueiros, 
obras de limpeza de caixa d’água, reforma de residências, serviço de eletricista 
residencial, construção de edificações de todos os tipos, sob pena de perder os 
direitos adquiridos sobre a referida área, juntamente com os bens que se encontrarem 
edificados no local”. 
 

Art. 3º. À Empresa “ROGÉRIO DE ALMEIDA CONSTRUTORA LTDA ME”, 
fica concedido o prazo máximo de 06 (seis) meses a contar da efetiva doação do imóvel, 
para que inicie a sua instalação industrial, e de no máximo 02 (dois) anos para sua 
operacionalização e conclusão final. 
 

Parágrafo único. Findo esse prazo e não cumpridas as normas desta Lei, o 
imóvel em questão retornará automaticamente ao patrimônio do Município de Ibiraçu, com  

 



 
as benfeitorias que nele se encontrarem, independentemente de quaisquer indenizações 
por parte do Município de Ibiraçu. 
 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 23 de agosto de 2007. 
 
 

JAUBER DORIO PIGNATON 
Prefeito 

 
 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração, em 23 de agosto de 
2007. 

 
      FLAVIA FIOROTTI 

      Secretária de Administração Municipal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


