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LEI MUNICIPAL

> /2.000

EMENTA: Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a desafetar uma
parte da área verde, do Loteam ento
Vilar de Matos , neste município, e
doar a referida área a Associação
Interiorana de Karatê Interéstilo de
Pernambuco, e dá outras providências.

O PR E FE IT O DO M U N IC ÍP IO DE GRAVATÁ,
faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores decretou e eu sanciono a
seguinte Lei:

Artigo l.° - Fica o chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a desafetar uma parte da área verde, do Loteam ento
Vilar de Matos, nesta cidade, e a doar a referida área a Associação Interiorana
de Karetê ínterestilo de Pernambuco, com
as seguintes medidas e
confrontações: ao Norte medindo dez metros, limitando-se com a Rua
Joaquim Souto, ao Sul, medindo dez metros, limitando-se com a Rua sem
nome da Quadra H; ao Leste medindo trinta metros, limitando-se com a área
remanescente da área verde e ao Oeste medindo trinta metros limitando-se
com a Rua sem nome da quadra G, abrangendo uma área total de trezentos
metros quadrados, conforme planta e memorial descritivo em anexo que fará
parte integrante desta iei.

Artigo 2,°
construção de uma Escola de Karatê.

- A presente doação se destina a

Artigo 3.° - O donatário se obriga a:
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a) Construir a Escola de Karatê na referida área
doada no prazo de 02 (dois) anos a partir da
publicação desta Lei;
b) Prestar assistência educacional (aulas esportivas)
as crianças carentes do Bairro Novo e Cruzeiro,
neste Município.

Artigo 4 . ° - O não cumprimento de qualquer dos
preceitos dispostos no art. 3o desta Lei, por parte do donatário, ensejará na
reversão da doação ao Patrimônio Municipal sem direito a indenização das
benfeitorias por ventura existentes.

Artigo 5.° - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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