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102 de 00 de setembro de

1987.

Faz doação de um Lc?rreno para instalação de
um posto de Gasoiina e dar outras providen
cias.

O PKEFEMO MUNICIPAL DE MONTADAS,

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE

VI-:

READORES DE MONTADAS, APROVOU E EU SANCIONO A PRESENTE I.EI

Artigo IB - Fica o Poder Executivo Municipal, au
torizado a doar um terreno na zona urbana da Cidade ao Sr. JOSÉ DE ARI-

MATÉlA SOUZA, CIC 059.210.82/i-/í9, destinado a instalação de um

Posto

de Casullna, nesta Cidade.

ParágraFü único - O terreno de que trata o

cninjt

deste artigo tem as seguintes demetisões e localizações:
Localiza-se no triângulo ao lado da Prefeitura Mu

nlcipal de Montadas, com as seguintes características: ao norte com

a

Rua José Cirino da Silva, medindo 5Um (cinqüenta metros), ao sul com a
leste
Rua José Veríssimo de Souza, medindo 50m (cinqüenta metros), ao
com o prédio da Prefeitura Municipal de Montadas, medindo 2Um (vinLt? me
tros), e ao oeste com vertice do trângulo formado entre as Ruas José Ve
ríssimo de Souza com José Cirino da Silva.

Artigo 2^ - As despesas de escrituração e

outins

ônus que ocorrerem com a tramitação legal^^ecorrêfão por conta èxtílusj^
va do recebedor da doaç3o, flcandu a üoádora isenta de qualquer despf.n
neste sentido.
/'

Artigo 39 - Fica determinado o prazo de um ano pa,
ra que o Sr. José de Arimatéia Souza, Instale o Posto de Casolina

de

que trata o artigo 1Q desta Li;i, terminado o prazo, sem a referido Ins
talação, o referido terreno SOTá i-elncorporado ao patrimônio do Municí

pio sem prévio aviso au beneFi(3|ado.
Artigo 'íis ^ Esta Lei entrará pm'vigor na data

fie

sua publicação, revogando as^djnposlçpes em cuntiário.
/

Prefeitura ^kJnicipai de Miiiitad^s, 00 de seLòvdjro de 19
Antoliio Veríssimo de/5ouza
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