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DECRETO NQ 5683, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1993,

Aprova Termo de Permissão de Uso de
terreno a favor da INDÚSTRIA DE VIDROS
SOUZA CORREIA LTDA. e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Itabira, no uso de
suas atribuições legais;
DECRETA:

O
Artigo IQ- Fica aprovado o Termo de Permissão
de Uso de terreno com área de 3.600 m^ (três mil e seíscentos metros
quadrados), situado entre o bairro João XXIII e o bairro Santa Ruth, de
formato retangular, com dimensões 90,00 x 40,00 m, situado onde existe um
campo de futebol, na parte mais baixa do terreno, próximo a rodovia de acesso
a Itabira, tendo como única confrontação terrenos do próprio Município de
Itabira, que com o presente, é concedida à INDÚSTRIA DE VIDROS SOUZA CORREIA
LTDA., pelo prazo de 15 (quinze) anos, a contar da assinatura deste decreto,
para instalação de uma fábrica de vidros.
Artigo 2Q- Revogadas as disposições em contrá-

a

rio, especialmente o decreto nQ 5454, de 20 de maio de 1993, este decreto
entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Itabira, 24 de maio de 1993,
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TERHO DE PERHISSÃO DE USO

O Município de Itabira, representado pelo Prefeito Municipal Olímpio Pires Guerra, através do presente instrumento, concede
Permissão de Uso á UNDÚSTRIA DE VIDROS CORREIA LTDA,. de um terreno de
propriedade da Prefeitura Municipal de Itabira com 3,600 m^ (três mil
e seíscentos metros quadrados) situado entre o Bairro João XXIII e o Bairro
Santa Ruth, para instalação de uma fábrica de vidros, que é definido,
conforme menorial descritivo:

y^

"Terreno com área de 3.600 m^, de formato retangular, com dimensões 90,00 x 40,00, situado onde existe um campo de
futebol, na parte mais baixa do terreno, próximo à rodovia de acesso
a Itabira, tendo como única confrontação terrenos do próprio Município de
Itabira".
A presente permissão é feita pelo prazo de 15
(quinze) anos, contados da assinatura do presente termo.
A revogação da presente permissão de uso será
antecedida de notificação administrativa especifica com prazo de 90 (noventa)
dias.
A permissão de uso não constituirá direito a
indenização por benfeitorias edificadas, ainda que úteis ou necessárias.

O
Prefeitura Municipal de Itabira, 25 de novembro de 1993
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