
ESTÂDO DO RIO GRANDE DO NOITTE

PreÍeitura ilunicipat de Areia Branca

l,Er Ne_584/?5. de Lp {e margo de 1o?5

I'AZ loAçÍo de um terreno à Superited.Sncia
Nacional da I'ierinha Mercante-SUi'lÂliA}i para
os fins que especifica, e ôá cutras provi
d.ências.

(r"

o PREFEI',IO DO ]liI-tiVICÍPIo D-T .LITEIA BRAi'{CÂr rlo uso d.as

g.ue lhe sâo fonferj-des por leir
IÀÇO SÁ3 3I1 que a Câmara Muni cipal aprovor.r. e eu san-

Árt. 10-tr'ica o kecutivo ittunieipa]- autorizado a doar
â SLTPIR.INT mr{Dfi{CIÀ IYACICrNAD DÂ iVIARINIIA hiElrCA§'.I.E=SUNAJIiAIitT o terreno s!

':tuad.o nesta cid.ad.e, à rua Cel. Iriberalino, com uma área ile 557 t|O m2,

tt'lentre a residência d.o Sr. Manuel lltedelros d.e Iriroa e a resldéncia ila I

-vrú'''a 
de Msr,"sl 

T:;:"rlitilll;-" de que trata o artigo anterior,iles
tinar-se-d à construção do pr6d.io aa Âgêneia d.a Superintend.ência i{aci-

"i 
onal da Marirüa Mercante-SIJNÁi{AI{l d.este Portoo

'.,. I Art. 39-A Superintendência Nacional da Marirüra lliercag

- ...:. te construi-rá o pr6dio para sua Âgência dentro d.o prazo de um(I) anora
" i,.. j'" contar da efetivação da doação eutorlzada por esta leir sob pena cle re

. :'l' '' :

;,.,.., ,'": , rerter automaticamente o terreno doado ao patrirnônio do MunicÍpio.
,_- ;r;i.i._

i'",'. .. Art" 49-As d.espesas d.ecorrentes destg f,ei correrão I

-,^r
,. .á-Ê: ...po" conta da Verbe Orçameatária-O Govêrno e Administração Geral-3o1.3.

' - , rO-Serviços Dj-versos,constante do Orçamento para o eorrente exereÍcio.
,i, .

.,,,,,' ';;'i;'. Ârt" 59-Esta Irei entra em vigor na d.ata de sua publi-
atl:,i.;i., ... -cação, revogad.as as <lisposições em contrário.
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*t;.L:r,, t Gabinete do Pret'eito MunicÍpa1 {e Areia Srancarl8 del

''i; r^ Á^ .rôFrÍi \ \ A. , .i', ' março de 1975. 
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