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LEr MUNICIPAL N'450, DE 20 DE JANEIRO DE 2023

AUT'oRlzA o MliNlcÍpto a DoAR a poLÍcm MILTTAR Do
panÁ - 4zu erHa lsÃo MTGUEL Do GUAMÁ;, ÁRra oe
TERRETSo LrtttsANü CIhÍDE .rÁ se LocÂi-trzA r] Bi\TÂlHÀü,
vrsANDo A REGUlAruz.+çÃo i)A possr E pRopRÍEl:À*E E

nÁ ourRAS pxrivl»Êxclas,

O Prefeitç de São Migur'l ,3tr üuamá. Estado rio tr)ará, o senhor IiIlLrÁRI)CI SÂMPAIS

GOI\{ES LEI'§E. Ârt. 66. {nciso tV e Vf da Lei Orgánica do fuIunicípir: de Sãi: Miguel do

Gualná/PA, fuz saber que a Cátnara Municipal apravou e eu sanciono a seg*inte Lei:

Art" lo * Fica * &4unicípio cle São Miguel do Guan:iâ {PA} autarizad* a proceder à ri*ação a

P*líç:ia Militar ds Pará *,4-2" BFM {§ão Miguel tla Guamá}. da lote urbanr-r locaiizado rla Av.

A:rlórico I,*pes" no 9?5, bain*r Sã*: Manoel, nesta cidade. medindo 3ç,?0 rn (tninta q nüve

msffôs e setenta centírnetros) rÍe frente per 3ü ln {trinta metrr:s) de fundos e 5 1,68 m + I 6,55

nr (cinquentâ e um metrüs e sessenta e oir* çentímetr*s nrais dezesseis rnetros e cinqtrenta e

cinco centímetr*s) de lateral direita e dr lateral esquerda 58.75 m {cinquenta e oit* mstros e

set*nta e cinco centínretrcs), tntalizando umâ área totatr de ?.673,37 rn' {d*is míl seisce*tos e

setenta e três rnetros e trinta e sete centírnetrüs quadrados).

Farágraltl únicr:. t] krte urbano p*r esta lei düado visa regularizar sitruaçã* já rxistentr., +nde

se localiza * 42o BPM - Sâo Miguel do {iuamá, visando à regularização cla posse e

propriedade"

Art.2" - Â instituição donatária nâo potlerá ceder o lote urbano nem suâs instalações, no todo

ou em parte, onerosâ ou gratuitanlente, a outras entidades, sem prévia autorização do

Município.
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Art. 3u - Fiça reselado ao Município o direito de flscalizar a construção de obras, quando

julgar necessário"

Art. 4' ' O descurnprimento do disposto nesta lei, a modificação da Íinalidade da permissão

ou a extinçã* d* ck:na1ário flirã* c*m qile ü lots *rban* seja revertiriqr axtt:r'natiçamrnre * d*

p:treno direit* à pcsse do lv{unicípi{'r, com trdas as benfeitorias neie i*fieduzidas, as quais,

c*lna partes ínteggantes daqu*le. não darãr-r rlireita a qualquer indenizaçâo sll compenxrção.

renlinciandt * clonatário a t*dos os prazos prescricionais/deradenciais previstí)s nâ legisl*ção

çivil.

Art. 5" - Esta lei entra ern vigcr na data de sua publicaçâa, rev*gadas as disposições ern

*ontrári*-

GabineÍ* d* Fr$eit* de Sãrs h,Íígue.l tlo {iu*nlá, Estada da Psy*, 2ü de i*rzeir* de 2*33.

§ÂefPÁIO GOMES LEITE

Prefeito 1\4ilnicipal de São Miguei do Guamá
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