
ESTAD0 DO IVIARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

GABINETE DO PREFEITO

LEI ORDINARIA N° 1.841/2020
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FRANCISCO   DE   ASSIS   ANDRADE   RAMOS,   PREFEITO   MUNICIPAL   DE   IMPERATRIZ,
ESTADO D0 MARANHAO, FACO SABER A TODOS OS SEUS HABITANTES QUE A CAMARA
MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art.  1°  -  Fica  o  Prefeito  Municipal  de  lmperatriz  autorizado  a  proceder  a  doagao  de  im6vel  da
municipalidade  para  a  Fundagao  Pio  XIl,   com  a 'finalidade  especifica  de  abrigar  Unidade  de
Preveneao e Deteceao Precoce de Cancer do Hospital de Amor Barretos.

PARAGRAF0  0NICO  -  0  im6vel,  objeto  da  presente  doaeao,  fica  localizado  no  Loteamento
Jardim  das  Oliveiras,  na  quadra  formada  pelas  ruas:  Nossa  Senhora  de  Fatima,  Sao  Calisto  I,
Tibirica  e  Sao  Tome,   medindo   16.824,47  metros  quadrados  e  perimetro  de  522,17  metros,
descrigao em anexo.

Art. 2° I A doagao a que se refere o art.1°, sera feita mediante a condigao de que a area doada
seja utilizada exclusivamente pela Fundagao para fins de construeao da Unidade de Prevengao e
Deteceao Precoce de Cancer do Hospital de Amor Barretos.

Art.  3° - Caso a  area  objeto da doagao  nao seja  utilizada  no exercicio da finalidade  pretendida,
esta devera ser revertida ao patrim6nio do Municipio, independente de indenizagao, com todas as
benfeitorias e acess6es implantadas.

Art.  4°  -  a  im6vel  objeto  da  presente  doagao  tambem  sera  restituido  ao  doador,  caso  as
construg6es previstas nao se iniciem no prazo de 24 (vinte e quatro) meses,  a contar da data de
outorga da escritura pdblica.

Art.   5°  -  Fica  assegurado  a   Prefeitura  do  Municipio  de   lmperatriz  o  direito  de  fiscalizar  o
cumprimento das obrigae6es estatuidas nesta lei, o's prazos a serem observados e a clausula de
reversao, em caso de inadimplemento.

Art.  6°  -  Eventuais  despesas  decorrentes  da  aprovaeao  desta  lei  correrao  a  conta  de  dotagao
orgamentaria pr6pria.

Art.  7°  -  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicaeao,  ficando  revogadas  quaisquer
disposie6es em contrario.

GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  IMPERATRIZ^,  ESTADO  DO  MARANHAO,  AOS  28
DIAS DO MES DE JULH0 DE 2020,199.° DA INDEPENDENCIA E 132.a DA REPOBLICA.

FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS


