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LEI N° 747/15                                                                                     DE 01 DE JULHO DE 2015. 

 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação 

onerosa do Sr. NOÉ JUSTO DE OLIVEIRA, uma área de 

terras correspondente ao lote “A1”, localizado na Av. 

Madezon, Gleba 68, Bairro Seringal, com 25.041,09 m2 é a 

doá-los para a UNIFESSPA, com a finalidade precípua de 

construção e implantação do “Campus” da UNIFESSPA - 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará em Santana do 

Araguaia. 
 

 

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 Executivo Municipal autorizado a receber em doação onerosa do Sr. NOÉ JUSTO DE 

OLIVEIRA, uma área de terras correspondente ao lote “A1”, localizado na Av. Madezon, 

Gleba 68, Bairro Seringal, nesta cidade, com 25.041,09 m2. 
 

 

Art. 2º - Fica o Executivo Municipal autorizado a doar e transferir a área de terras acima mencionada 

para a UNIFESSPA - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, inscrita no CNPJ nº. 

18.657.063/0001-80, com a finalidade precípua de construção e implantação do “Campus” da 

UNIFESSPA - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, criada pela Lei Federal 

12.824/12, sempre observando o disposto na Lei Federal. 8.666/93. 
 

 

Art. 3º - A UNIFESSPA deverá iniciar a edificação do “Campus”, no prazo máximo de 36 meses, sob 

pena de tornar sem efeito a presente doação, revertendo os imóveis para o Patrimônio 

Municipal. 
 

 

Art. 4º - O Poder Executivo Municipal disponibilizará todos os meios legais para documentar os 

referidos terrenos em nome da UNIFESSPA.  
 

 

Art. 5º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, após processada a doação a realizar todos os 

registros contábeis e patrimoniais necessários ao cumprimento presente Lei. 
 

 

Art. 6º- As despesas decorrentes da lavratura da escritura pública de doação e demais encargos, 

inclusive, o recolhimento do imposto sob transmissão de bens imóveis, bem como, o seu 

conseqüente registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, correrão, 

integralmente por conta da Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia. 
 

 

Art. 7º - O imóvel objeto da presente doação onerosa foi previamente avaliado pela Secretaria 

Municipal de Terras e Tributos, para fins meramente fiscais em R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais). 
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Art. 8º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias vigentes. 
 

 

Art. 09 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrária, 

especialmente a Lei Municipal nº. 697/13 de 04 de Novembro de 2013, momento em que os 

lotes doados por força da referida lei que tinha como finalidade específica a implantação 

do Campus da UNIFFESPA – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará fica 

revertido em favor do patrimônio da doadora Carajás Empreendimento Imobiliário. 
 

 

Art. 10 - Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

 

 

Gabinete do Sr. Prefeito Municipal de Santana do Araguaia – PA, 01 de Julho de 2015. 

 

 

 

EDUARDO ALVES CONTI 

Prefeito Municipal 
 
 

 

 
 

Registrada na Secretaria Municipal de Administração – PA, 01 de Julho de 2015. 
 

 

 

 

 

 

EUENES RODRIGUES DA SILVA  

Sec. Munic. de Administração 
 


