
ESTADO DO PARA 

Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras 

LI i4U1IOIPAL NQ 115/?5 

0 EXIiQ. 

STAL)0 1)0 PA1RA, faz 

seguinte Lei: 

uisp6e sobre autorizaço para elaborar 

Contrato de Cornodato do irnve1 a ser-- 

vir de apoio a F.N.S. Fundaço Macjo-- 

nal de Sade, e d outras providncias 

SR. PRFITO MUNICIPAL DE SAN2A MARIA DAS BARLIRAS - 

saber que a CAMAR.A MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a 

ARTIGO 1 - Fica o Poder i..xecutivo Municipal autorizado a consubstanciar 

Contrato de Comodato de urna Casa de -atrimBnio do iunicipio de Santa Maria 

das Barreiras-1- ar, corn o i?.N.S.(Fundaço Nacional de 3aide) qua tera' 	o 

prazo de validade de 4(quatro) anos renovdveis se anus para o cornodatrio. 

RTIG0 2 - 0 ref erido imvel contm as seguintes caracter{sticas; Terreno 

frente para Av. Nossa Senhora Santana, medindo 7,66 metros pela lateral di 

reita dividindo corn o lote n 9  9, medindo 22,74 metros, pela lateral esquer 

da, dividindo corn o lote mg 11, medindo 22,74 metros e fundos confrontando 

corn o lote n9 02 medindo 13,00 (treze) metros, perfazendo a area de 234,90 
M2. A ccnstrucgo da casa contm as medidas, 8,00 rnts de frente por 10,00 

metros de fundos perfazendo a area de 80 metros. 

ARTIGO 39.  0 referido im6vel contruido de material, cobertura de teiha 

de barro instalaçes e1trica e snitria, agua encanada. A situaço do i-

rn6vei necessita de pequenas reformas. 

ARTIGO 42 - Fica desde ja'i esciarecido por este caput 1 , que o referido irn6 
vel no poder suolocar a outros Srgos ou a terceiros, e que o mesmo deve 

ra ser ao atendimento dos servicos essenciais de saiide da ref erida funda--

ço. 

ARTIGO 59 - 0 simples abandono do irn6vel por prazo de urn ano, o mesmo re--

tornara ao patrirnnio do MunicIpio, corn a simples rescso do Contrato. 

ARTIGO 69 - sta Lei entrar em vigor na data de sua pub1icaço, revogada! 

as disposiç6es em contrário. 

GABINET DO EG42. SR. PREFCIITO MUNICIPAL DE SANTA LLRL 

BAREIRAS-ESTAD0 DO PARS , em 10 DE DEZIBRO DE 1.993. 

ESsSDEI4EI DA 
- Prefeito Municipal - 


