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PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR
Av. Bráulio Cavalcante, 493— Centro - 57400-000 - Pão de Açúcar - AL
CNPJ - 12.369.88010001-57
________GABINETE DO PREFEITO______________________________

LEI N° 48812017 DE 13 DE SETEMBRO DE 2017.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar
imóvel ao Estado de Alagoas, para construção
de um Centro Integrado de Segurança Pública CISP, doação esta fundamentada no interesse
público e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR, ESTADO DE
• ALAGOAS, no uso de uma das suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Orgânica Municipal,
faço saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica, o Poder Executivo Municipal, autorizado a promover a doação de parte de um terreno
pertencente ao patrimônio público municipal, sob condições e com cláusula de reversão, localizado
nesta cidade, na Av. Cônego Jasson Souto, com área total de 900 m2, (novecentos metros
quadrados), tendo as seguintes confrontações: ao NORTE, 30,00m (trinta metros) com imóvel de
propriedade do Sr. Dano Maciel da Silva, inscrito no CPF sob n° 144.704.264-20, a OESTE,
30,00m (trinta metros) com a Avenida Cônego Jasson Souto, ao SUL, 30,00m (trinta metros) com
terreno pertencente ao Município de Pão de Açúcar, a LESTE, 30,00m (trinta metros) com terreno
pertencente ao Município de Pão de Açúcar, perfazendo um perímetro de 120m ( Cento e vinte
metros), imóvel que está registrado sob a Matrícula n° 4.134, às fis. 089, do Livro n° 02 -Q (
Registro Geral), do Cartório de Registro de Imóveis desta comarca de Pão de Açúcar /AL.
Art. 2°. A doação prevista no art. 1° desta Lei tem por finalidade a construção de um Centro
Integrado de Segurança Pública - CISP, pelo que a doação é para uso exclusivo do Estado de
Alagoas.
Art. Y. São condições a serem observadas pelo Estado donatário, sob pena de reversão do imóvel
doado ao patrimônio público municipal, sem qualquer tipo de indenização pelos bens fisicos nele
acrescidos:
- a construção deverá ser iniciada no prazo máximo de 01 (um) ano, contado da data da efetiva
doação, podendo ser prorrogado por igual período mediante justificativa apresentada em até 30
(trinta) dias antes de findo o prazo;
II - a proibição de locar, sublocar, transferir, ceder ou usar o imóvel doado para finalidade diversa
daquela prevista nesta Lei.
Art. 4°. Caso o Estado de Alagoas não tome posse do imóvel no prazo estabelecido no artigo
anterior, a contar do recebimento da escritura de doação, o imóvel doado reverterá automaticamente
ao patrimônio do Município.
Art. 5°. Decorridos os prazos estipulados nos dispositivos desta Lei e após o cumprimento de todos
os requisitos e obrigações nela constantes, a Estado donatário passrá a ter plena propriedade do
imóvel, sem quaisquer restrições, no que se refere a este aspecto. -
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Art. 6°. As despesas decorrentes da presente Lei, se houver, correrão à conta de dotação
orçamentária própria, podendo ser suplementada, se for necessário.
Parágrafo primeiro - O texto desta lei deverá ser inteiramente transcrito na Escritura e junto à
Matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis de Pão de Açúcar/AL.
Parágrafo segundo - Todas as despesas com a escrituração da doação, inclusive àquelas relativas a
emolumentos e registros, serão pagas exclusivamente pelo Município Doador, à conta de dotação
orçamentária própria do orçamento vigente, suplementada, se necessário.
Art. 7°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pão de Açúcar/AL, 13 de setembro de 2017.
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