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LEI N° 793/16                                                                               DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016. 

 

 

Dispõe sobre desafetação de área 

urbana pertencente ao patrimônio 

público, autoriza permuta, 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 para todos os fins e efeitos, desafetada de sua caracterização original de 

Bem de Uso Comum, a área institucional medindo 19.353,00 metros quadrados, localizada na 

Qd. 59 e 62 – APM 07, Bairro Loteamento Carajás I, contendo a descrição, metragens e 

confrontações, conforme planta baixa e memorial descritivo, que em anexo, passam a fazer 

parte integrante da presente Lei: 

 

- DESCRIÇÃO DA ÁREA DESAFETADA:- Área de terras urbana, pertencente ao 

patrimônio público municipal, localizada no Loteamento Carajás I, nesta cidade, 

com 19.353,00 metros quadrados, dentro das seguintes medidas e confrontações:- 

Pela frente confronta-se com a Rua 24 e mede 217,20; pelos fundos confronta-se 

com a Quadra APM 06 e mede 217,20; pelo lado direito confronta-se com área 

particular e mede 89 metros e pelo lado esquerdo confronta-se com os lotes 01, 04, 

05, 06, 07, 08 e 09 da quadra 59 e mede 89 metros. 

 

Parágrafo Único - A área desafetada nos termos deste artigo, servirá de bem ideal, 

para compor em processo de Permuta na forma do artigo 2º desta Lei. 

  

Art. 2º - Fica o Município de Santana do Araguaia, devidamente autorizado a efetuar 

com o Sr. CÉLIO GOMES SOARES e Sra. LUCIRENE DA SILVA RESPLANDES 

GOMES SOARES, residentes e domiciliados nesta cidade, Permuta envolvendo os imóveis a 

seguir descritos, objetivando possibilitar a construção da Escola de Educação Infantil Pró-

infancia  no Setor Expansão, nesta cidade. 

 

I - Área desafetada. - Área de terras urbana, pertencente ao patrimônio público municipal, 

localizada no Loteamento Carajás I, nesta cidade, com 19.353,00 metros quadrados, 

dentro das seguintes medidas e confrontações:- Pela frente confronta-se com a Rua 

24 e mede 217,20; pelos fundos confronta-se com a Quadra APM 06 e mede 217,20; 

pelo lado direito confronta-se com área particular e mede 89 metros e pelo lado 

esquerdo confronta-se com os lotes 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 da quadra 59 e mede 

89 metros. 

 

 
 



 
 

                                                
ESTADO DO PARÁ 

                GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 

                 Praça dos Três Poderes. 68.560-000 – 094 3431-1167/1415– Santana do Araguaia – Pará  2 
www.pmsaraguaia.pa.gov.br 

 

II – Imóveis particulares objeto da permuta - Imóveis que consta pertencer ao Sr. CÉLIO 

GOMES SOARES e Sra. LUCIRENE DA SILVA RESPLANDES GOMES 

SOARES. – Lote de urbano, localizado na Quadra nº. 190, Lote nº. 03, Setor 

Expansão, com uma área de 2.880,00 metros quadrados, que será desmembrada e 

unificada de uma área maior de 5.008,00 metros quadrados, constituída pelos lotes 

de nº. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 33, 34, 35, 36 e 37 da Quadra 190, setor Expansão, 

nesta cidade de Santana do Araguaia, estado do Pará, conforme planta e memorial 

descritivo anexo. 

 

Art. 3º - A Permuta dos imóveis se fará um pelo outro, sem qualquer torna ou volta 

compensatória, ficando o Municio de Santana do Araguaia responsável pelo pagamento das 

despesas com os desmembramentos, impostos, taxas, custas e emolumentos cartórios 

necessários aos registros dos imóveis. 

  

Art. 4º - A área de terreno constante do item II, do Artigo 2º, fica declarada de 

natureza institucional e como tal afetada na sua totalidade. 

 

  Art. 5º - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão por conta 

do orçamento vigente.  

                                               

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Art. 7º - Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

 

 
Gabinete do Sr. Prefeito Municipal de Santana do Araguaia – PA, 15 de dezembro de 2016. 

 

 

 

EDUARDO ALVES CONTI 

Prefeito Municipal 

 

 

Registrada na Secretaria Municipal de Administração – PA, 15 de dezembro de 2016. 

 

 

 

 

EUENES RODRIGUES DA SILVA  

Sec. Munic. de Administração 

 


