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Mensagem nº 436/2017 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 

 

Encaminho à apreciação da Assembleia Legislativa, o incluso Projeto de 

Lei que “Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Município de 

Barra de São Francisco”. 

A presente proposta objetiva obter autorização legislativa para realizar a 

doação de imóvel com área equivalente a 4.500,00 m², ao Município de Barra de 

São Francisco, para instalação de centro de comercialização da agricultura familiar, 

visando contribuir para o fortalecimento e desenvolvimento sustentável do pequeno 

agricultor da região. 

O Município já se encontra na posse do imóvel desde 2009, por meio de 

Contrato de Concessão de Uso, e esta medida permitirá conceder a posse definitiva, 

transferindo-lhe a propriedade do imóvel, atendendo ao interesse público 

configurado. 

Importante ressaltar que este Projeto também reflete o atendimento à 

demanda do Deputado Enivaldo dos Anjos que, no desempenho do seu papel 

institucional, pleiteou a doação do imóvel, objeto deste Projeto. 

Diante das considerações acima exposta, Senhor Presidente e Senhores 

Deputados, solicito o empenho de Vossas Excelências no sentido de aprovar o 

presente Projeto de Lei. 

Vitória, 14 de dezembro 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 
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PROJETO DE LEI Nº 476/2017 

 

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao 

Município de Município de Barra de São 

Francisco. 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao Município de Barra de São 

Francisco, imóvel urbano de propriedade do Estado do Espírito Santo, com área de 

4.500,00 m² (quatro mil e quinhentos metros quadrados) e todas as benfeitorias e 

acessões porventura existentes, situado na Rua Sebastião Lopes da Costa, nº 128, Vila 

Landinha, Barra de São Francisco/ES, matriculado sob o nº 6847; livro 02, fls. 01,no 

Cartório do 1º Ofício da Comarca de Barra de São Francisco/ES. 

Parágrafo único. O imóvel descrito no caput destina-se a instalação de um centro de 

comercialização de agricultura familiar, revertendo-se ao patrimônio do doador se lhe for 

dada outra destinação. 

 

Art. 2º Deverá constar da escritura pública de doação cláusula de reversão do imóvel ao 

patrimônio do Estado do Espírito Santo, nos casos de desvio de finalidade. 

 

Art. 3º As despesas com escrituras e registro do imóvel correrão por conta do donatário.  

 

Art. 4º O donatário fica obrigado a providenciar o registro na matrícula do imóvel, no 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da lavratura da Escritura Pública de 

Doação, sob pena de reversão da doação.  

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
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