ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICPAL DE IMPERATRIZ
GABINETE DO PREFEITO
LEI ORDINÁRIA N° 1.909/2022

Declara patrimônio material e tomba o imóvel
“Campo do DNER”, na forma que especifica.

h, .. ■ Art' 1»' FiCa declarad0 como Patrimônio material e por conseguinte, tombado por interesse
histonco e cultural. o imóvel ‘Campo do DNER” e seus acessórios (área de convívio social í área
destinada a desporto e lazer, como piscinas, quadras) localizado na margem esquerda da BR 010
(sentido Belem-Brasiha), sem número. CEP 65.915-500. bairro Vilinha, nesta cidade de Imperatriz o
Sivo n<!O2036XCdidonpor este1 enteCar“°
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°°nheC'd0 COm° V"a d0 DNER' da modo a proteger sua visibilidade e
n™,ie-Art‘ 4° ’ Tratand°-se, tombamento, de ofício, de bem público, os efeitos deste tombamento
provisono se equiparam aos do tombamento definitivo.
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' t° Poder Executivo notificará a União (inclusive, por meio de sua Secretaria de Patrimônio
da Umao), ente proprietário do bem descrito no caput do art. 1o, desta lei, acerca deste tombamento.

§ 2o - Apos aquela notificação, o Poder Executivo promoverá a inscrição do referido bem no
3 r r°f H ?1
e providenciará 0 re9istro d0 tombamento na matrícula do imóvel junto ao
Cartono de Registro de Imóveis.
J
Art. 5 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrario, especialmente, as da Lei n° 1.278/2008.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO
EM 09 DE MAIO DE 2022, 169° ANO DA FUNDAÇÃO DE IMPERATRIZ.

FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS
Prefeito Municipal
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