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DECRETO N° 49/2022, DE 19 DE ABRIL DE 2022.

'^Autoriza a cessão de uso, a título gratuito, de imóvel do

Município à FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO
EDUCATIVA DO PIAUÍ."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PICOS - Estado do Piauí, usando da atribuição que

lhe confere à Lei Orgânica do Município e o artigo 30, inciso VII, da Constituição Federal, e tendo

em vista o artigo 7°, do Decreto-lei n° 271, de 28 de fevereiro de 1967,

DECRETA:

Art. 1° - Fica autorizada a cessão de uso, sob a forma de utilização gratuita, pelo prazo

de 10 (dez) anos, à FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PIAUÍ, pessoa
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n° 05.787.268/0001-39, de uma área de propriedade do

Município, desmembrado da gleba n° 1 do "PATRIMÔNIO MUNICIPAL", registrado sob n° R-1-
4472, às fls. 274" do Livro 2-P, a seguir descrita:

Um terreno constituído pelo Lote L-03-A do Loteamento Aerolândia,

Setor 02, Quadra 109, situado na esquina da Avenida Perimetral com a

Rua Dina Nobre Guimarães, Bairro Aerolândia, nesta Cidade, com a

área de 348,OOm^ (trezentos e quarenta e oito metros quadrado),

(12,00m X 29,00m), conforme croquis em anexo ao presente Decreto.

Art. 2® - A área referida no artigo anterior se destina a construção, pela cessionária, de

prédio para abrigar á Emissora de Televisão "TV Picos".

Art. 3® - A cessão tomar-se-á nula de pleno direito, independentemente de ato especial,

se a área, no todo ou em parte, for dada destinação diversa da prevista neste Decreto.

Art. 4° - Fica proibida a cessão do presente imóvel á terceiros, seja a qualquer título.

Art. 5® - Este Decreto ent;;afaem vigor naN^ata de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
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