
PREFEITTJRÂ DE

sÃo MrcuEL so ÇuÁMÁ
PODER EXECTJTIVO

L§I MLTNICIPAL N" 42T12022, D§ 09 DE JUNHO N§,2Ü2?,

AUToRIzA o nauxrcÍpro Á DoÂR A cÂirt,ma
MUI{ICIPAL ÜOS \IERE,AI}ORES DÜ NTUMCÍT'IO DE

sÃo MIGUSL DCI GuaRcÁ, pÂRÁ Fuss rln
coNSTRucÃa DE Noy{} pnÉnro, u nÁ ourxas
pRovrnÊNCrÂs"

O PREFEITO MUNICIPAL NE SÃO MTGUEL NO çUANAÁ, ENCCIENTJSSiMO SCNhOT

EDUARIIO S.{MPÂIO GOMES LEITE, no iiso de suas atribuiçôes legais, faço satrrer que

a Câmara &{unicipal de Sãa Miguel do ílu*má aprovou e eu sancicnú a presente Lei, nos

seg*intes termüs:

Art. lo - Fica o Município de São I\{iguet do Guamá {PA} aritorizadc a proc*der à doação a

flànara Muni*ipal dos Ysreadorcs d* Mxnicipio de São Miguel ch Guamá/PA, do lose

urbano Isçalizado *a Rua Castanhsira, sln, baino Yila nava. nesta cidade, rnedirid* ?tr,?{} *r
(setenta e um mÕtros e setenta centímetros) de frente e 69.ü4 m {sessenta e nove metlos e

quatro centímetros) por 78,50 Í?t (setentâ e oito metros e cinquenta centírnetros) de lateral

direita e 76,96 m {setenta e seis ntetros e novonta e seis centimetrüs) de lateral esquerda,

totalizand* unra área total de 5"434,67 m2 {cinco rnil quatrocentos e trinta s quetr{} meir*s

quadrados e sesssnta e sete üentírnetros quadrados)"

Parágrafo único. O lote urbano por esta lei doado será elestinado à çanstruçã* do novo pnédio

da Câmara Municipal de São Miguel do Guarná.

A^rt.2" - A instituição donatária não poderá ceder o l*te urbano nem suas instalações, no todo

ou em pafie, onerosa ou gratuitamente, a outras entidades. sem ptevia autorizaçâo do

Município.
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Ârt. 3" - As cbras de c*nskuçã* previstas xçsta lei deverãn ser iriçiadas Í?Ê prazo miáximo de

doze meses, contados da data desta lei, e consluídas no prazo de vinte e quâtro meses de seu

início.

Art 4" * Fica reservado ao Municipio o direito de {iscatrizar a construção das obras, quando

julgar nec*ssi{rio.

Art, 5" - O descumprimeato do dispcstc n*sta lei, a rxodificação da {'i:lalidade cla permissã.o

*u a extitrçã* cl* donatário farão com que c lote urbano seja revertidr automaticamente e de

pleno direitçr à pcsse dc M*nicipio, ccrn todas as benfeitorias nele intr*d*zidas, as quais,

como partes integrantes daquele, não darã* d'ireito a qualquer indenizaçã* ou compensação,

renunciando o donalário a todos os prazos prescricionaisldecadenciais previstcs na legislação

civil.

Art. 6" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disp*sições em

contrário.

Gshinete do Prefetto de São Ã,{iguel do Gusmu, Estçda do Par*, 09 de.iru,tho de 2ü2)"

LEITE

Prefeito Municipal de São Miguel da Guamá


