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PROJETO DE LET N.° 049/2019 do Executivo: 

'AUTORIZA 0 MUNICIPIO DE JARDINÔPOLIS, 
ATRAVES DO PODER EXECUTIVO, A PROCEDER 
A DOAcA0 XMÔVEL PARA FAZENDA PUBLICA DO 
ESTADO DE SAO PAULO, NA FORMA QUE 
ESPECIFICA, DANDO OUTRAS PROVIDENCIAS." 

A CAMARA MUNICIPAL DE JARD1NOPOLIS APROVOU A SEGUINTE LEI: 

Art 10  Fica desafetada a area abaixo relacionada, de propriedade do Municipic 
de Jardinópolis, conforme matrIcula no 18.588 do Cartório de 
Registro. de Imóveis desta Cornarca: 

I - Area: 1.040,85 m 2  - Urn imóvet urbano situado nesta cidade, 
Cornarca e Urnca Circunscnçâo Imobiliária de )ardinopohs, do Estado de 
São Paulo, representado por urn terreno foreiro de forrnato regular, corn 
frente para a Rua Prudente de Morals, rnedindo 87,10 metros de frente, 
face oposta corn 87,10 metros aos fundosj, pelo lado direito de quem da 
rua olha para o irnóvel rnede 11,95 metros, da rnesrna forma pelo lado 
esquerdo rnede 11,95 metros, perfazendo urna area total de 1 040,85 
metros quadrados, confrontando pela frente corn a referida rua, pelo 
lado direito corn a Rua Dorniciano Alves de Rezende, pelo lado esquerdo 
corn a Rua Rui Barbosa e. pelos fundos corn 6 Rernanescente." 

Art 20  Rca o Municipio de JARDINOPOLIS, atraves do Poder Executivo, 
autorizado a proceder a doação para Fazenda Publica do Estado de São 
Paulo, corn afetaçâo ao Ministério Páblico do Estado de São Paulo, 
mediante prévia avaliaçâo do imóvel desafetado pelo artigo anterior 
desta lei 

Art. 30  A instituição donatária não poderá ceder o imóvel, no todo ou em parte, 
onerosa ou gratuitamente a outras entidades. 

Art. 40  0 imóvel desafetado por esta lei será déstinado exclusivarnente a 
construcâo de edificaçâo destinada ao Ministério Püblico do Estado de 
São Paulo. 

Art. 50  0 descumprimento do disposto nesta lei corn a modificaçâo da finalidade 
da doaçào, farâ corn que o imóvel seja revertido autornaticarnente e de 
pleno direito a posse e propriedade do MunicIpia, corn todas as 
benfeitorias nele introduzidas, as quais, corno partes integrantes 	A 
daquele, nâo darão direito a qualquer indenização cu cornpensação. 	Al 
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Art. 60 	Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçâo, revogadas as 
disposiçöes em contrário. 

JardinOpolis, 23 dejuiho de 2019. 

arli RodrigUE iolan~ e PeCgoi 
residente 

Câmara Municipal de JardinOpoIi-SP 

REGISTRADO K PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinopolis-
SP, aos vmte e trés chas do més de juiho de 2019 
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