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LEI N° 773/16                                                                               DE 07 DE JANEIRO DE 2016. 

 

“Dispõe sobre a doação de lote urbano 

pertencente ao patrimônio público 

municipal para o Sindicato dos Servidores 

em estabelecimentos Públicos Municipais 

de Santana do Araguaia, e, dá outras 

providências.” 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar para o Sindicato dos 

Servidores em Estabelecimentos Públicos Municipais de Santana do Araguaia, entidade sem 

fins lucrativos, registrada no CNPJ sob o nº. 10.486.373/0001-78, localizada na Rua Vicente 

Goes, s/nº, Bairro Bíblia, Santana do Araguaia (PA), o imóvel pertencente ao Poder Público 

Municipal, localizada na Rua 27-A, Qd. 25-A, Lote 03, Loteamento Residencial Carajás II, 

Santana do Araguaia (PA), com uma área de 4.045,18 m2, conforme memorial descritivo 

anexo. 

                                               

Art. 2º - O lote de que trata o Art. 1º, servirá exclusivamente para construção das 

dependências do Sindicato dos Servidores em estabelecimentos Públicos Municipais de 

Santana do Araguaia. 

 

Art. 3º - O prazo estipulado para a inicio da construção constante do Artigo 2º será de 

03 (três) anos a contar da data da publicação da presente Lei. 

 

Parágrafo Único – A inobservância do disposto no artigo 3º implicará na imediata 

reversão do bem doado para o patrimônio Municipal com todas as benfeitorias nele realizadas 

sem qualquer ônus para o Erário Público.    

 

Art. 4º - Fica desafeta a área a ser doada de sua destinação pública especifica. 

 

Art. 5º - As despesas decorrentes da lavratura da escritura pública de doação e demais 

encargos, inclusive, o imposto sobre transmissão de bens imóveis, bem como seu 

conseqüente registro junto ao cartório de registro de imóveis desta comarca, correram 

integralmente por conta da outorgada donatário. 

 

Art. 6º - Fica o Executivo Municipal, após processada a doação, realizar todos os 

registros contábil e patrimonial necessários ao cumprimento da presente lei. 

 

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
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Art. 8º - Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

 

 

 

Gabinete do Sr. Prefeito Municipal de Santana do Araguaia – PA, 07 de janeiro de 2016. 

 
 

 

EDUARDO ALVES CONTI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Registrada na Secretaria Municipal de Administração – PA, 07 de janeiro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 
EUENES RODRIGUES DA SILVA  

Sec. Munic. de Administração 

 


