
Disp6e sobre∴∴a doa呼o de

terre血O urbano para∴a

Procuradoria Geral de Justica

do Estado do Maranhao e d各

OutraS PrOvidencias.

A Prefeita Municipal de Pa§tOS Bons, Estado do Maran脆0, uSando das

atribui96es que lhe sao conferidas pela Constitui辞o Federal e pela Lei Org鉦ica do

Municipio,

FACO SABER que a Camara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a

Seguinte Lei:

Art. lO. Fica o Poder Executivo Municipal, nOS temOS do art. 17, VIⅡ, da Lei

Organica do Municipio, autOrizado a alienar, em Carater de doap5o, Para a Procuradoria

Geral de Justica do Estado do Maranhao (PGJ/MA), inscrita no CNPJ n。

05.483.912/000l-85, COm Sede na Av Prof Carlos Cunha, nO. 326l, Ca皿au, CEP

65.076-820, S蚤o Luis心IA, un terrenO urbano com area de 880 m2 (oitocentos e oitenta

metros quadrados), localizado na R脚Am61ia Gongalo com as seguintes confrontap6es:

frente 22 metros com a run Am61ia Gon9alo, fundo 22 metros com terras do Municipio,

lado direito 40 metros com terras do Municipio, lado esquerdo 40 me億OS COm tenus do

Municipio.

Pa富毎富a心bnico. A area ubana objeto da doa辞o de que trata o caput ser各

destinada a constrng5o do predio onde funcionar各a Promotoria de Justiea de Pastos

Bons.

Art. 20. O instn血entO Pdblico de escritura de doa9aO dever各conter o seguinte

encargo e disposic∂es clausulares:

I- destina9aO eSPeC綿ca para constru9轡O de p重edio para instala辞o da sede da

Promotoria de Justi9a de Pastos Bons;

II- inalienabilidade do bem doado;

III- impossibilidade de mudan9a da destinapao do im6vel; e

IV reversao do bem ao patrim∂nio p心blico muhicipal lro CaSO de desvio do

Objeto ou fimlidade da doa辞o ou de nao utiliza辞O aO fim destinado no intersticio de O2

(dois) anos, COntado a pa血da data do registro e escritura do im6vel.
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Par毎ralb bnico. O prazo de dois anos pa-a a OCuPa辞O e uSO do im6vel e a

efetiva95o de alienapfb 6 definitivo e improrrog各vel.

Art 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica辞o, reVOgadas as

disposi96es em contrario.

Pal負cio Prefeito Jose Gonca萱o de Sousa, Pastos Bons, E§tado do Maranhao,

aos quinze dias do mes de outubro de 2020.
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