
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GURJÃO
ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE MUNICIPAL

Lei n° 340/2018 Gurjão-PB, 16 de Abril de 2018,

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DOAR

UM TERRENO, SEM BENFEITORIAS, AO

NÚCLEO ESPÍRITA FRANCISCO DE ASSIS.

O Prefeito Municipal de Gurjão, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhes são asseguradas pela
legislação vigente, FAÇO SABER que o poder Legislativo Municipal aprovou e eu sancionei a seguinte;

LEI

Art. 1° ■ Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Núcleo Espirita Francisco de Assis, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, com CNPJ n. 23.680.282/0001-10 com sede na Av. Antonio Goutinho - Centro nesta

cidade. Um terreno urbano sem benfeitorias, com a superfície de 1.131 m2 (mil cento e trinta e um metros quadrados),

com as seguintes divisas e confrontações: ao norte, onde faz lado, na largura de 39 metros, com o imóvel urbano

pertencente ao Sr. Adailton Ivo de Morais ; ao sul, onde faz lado, na mesma largura de 39,00 metros, com a Rua

Projetada; a leste, onde faz frente no comprimento de 29,00 metros, com o terreno de Manoel Teòfilo de Oliveira e, a

oeste, onde faz fundos no mesmo comprimento de 29,00 metros, terreno da Prefeitura Municipal.

Art. 2° - O Imóvel descrito no artigo 1° destina-se exclusivamente à construção da sede da entidade, de interesse

da comunidade gurjaoense.

Art. 3° - O imóvel doado deverá estar edrficado no prazo máximo de 03 (três) anos, a contar da publicação desta

lei.

Art. 4' ■ Caso a donatária não cumprir as condições estabelecidas na presente lei ou utilizar o imóvel descrito no

artigo T para fins diversos dos estabeiecidos, o rnesmgj^íe^á automaticamente ao patrimônio do Município.

Art. 6' ■ Esta Lei entra em vigor na d

Art. 7° - Revogadas as dispo:

MOS DE QUEIROZ

Municipal


