ESTADO DO MARANHAo
PREFEITURA

MUNICIPAL

DE PASTOS BONS

CNPJ - 05.277.173/0001-75

LEI N2. 273/2013

PASTOS BONS, 11 DE JUNHO DE 2013.

"Autoriza
a doa~ao de terreno
urbano
para
CONSTRU<;AO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALe
da outras providencias".

A Prefeita Municipal de Pastos Bons, Estado do Maranhao, usando das atribui<;oes que Ihe
sao conferidas par Lei, FAZ SABER que a Camara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a
seguinte Lei:
Art. 12. Fica a Poder Executivo Municipal, nos termos do Art. 17, Inciso VIII da Lei organica do
Municipio,

autorizado

a alienar, em carater de doac;:ao para a Camara Municipal

de Vereadores

de

m2

Pastas Bans, terreno urbano com area de 1000
(mil metros quadrados) com as seguintes
confrontac;:oes e dimensoes: 25 (vinte e cinco) metros de frente com a Rua Raimundo Evaristo,
fundo25 (vinte e cinco) metros com terreno do municipio, lado direito 40 (quarenta) metros com a
Rua da Saude, lado esquerdo 40 (quarenta) metros com terreno do municipio.
Paragrafo Unico: A area urbana objeto da doa~ao de que trata 0 caput sera destinada
constru~ao do predio onde funcionara a Camara Municipal de Vereadores de Pastos Bons.
Art. 22. A doa~ao de que trata

0

Artigo anterior sera efetuada em regime de comodato

perfodo de dois (02) anos, apes os quais se dara a efetiva~ao da aliena~ao, caso
haja preenchido as condi~oes estabelecidas na presente Lei.

0

a

pelo

6rgao favorecido

a

§ 12 - A efetiva~ao da aliena~ao em carater de doa~ao estara condicionada
constru~ao do
predio e estrutura para funcionamento
da Camara Municipal de Vereadores de Pastos Bons,
previsto no Paragrafo Unico do Art. 12 da presente Lei.
§ 22 - 0 nao preenchimento das condi~oes previstas no Artigo 12 no prazo de dois (02) anos
implicara a rescisao do contrato de comodato, com 0 retorno automatico do imevel ao patrimonio
do municipio.

definitivo

§ 32 0 prazo de dois (02) anos para ocupa~ao e uso do imevel e a efetiva~ao
e improrrogavel.

da aliena~ao

C_

Avenida Domingos Sertao, 1000 - Sao Jose - CEP: 65.870-000 - Pastas Bans - Maranhao
Telefone, (Oxx99) 3555-1245 - E-ma ii, prefeitura p"tosbons@

~astosbons-ma.com

e

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA

MUNICIPAL

DE PASTOS BONS

CNPJ - 05.277.173/0001-75

Art. 3Q• Esta lei entra em vigor na data de sua publica~ao,
contra rio.

dejunho

Gabinete da Prefeita Municipal
de 2013.

a~

revogadas as disposi~oes

de Pastos Bons, Estado do Maranhao,

6WJr&

~J

~"""

em

aos onze dias do mes

~

IRIANE GO ~AlO DE SOUSA GASPAR
Prefeita Municipal
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