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Estado do Pará

Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia.
Gabinete do Prefeito

"Do sonho a realidade"
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Lei n° 065/2000 Floresta do Araguaia-PA, 04 de Dezembro de 2000.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
TRANSFERIR PROPRIEDADE DE
LOTES NA ÁREA URBANA E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Floresta do Araguaia, Estado do Pará, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1° - Fica autorizada a transferência de propriedade de lotes na área urbana para
a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, portadora do CNPJ
03.156.059/0001-61, conforme artigo 11 da Lei 029/98, para edificação de sua sede.

§ único - São objeto da transferência que trata o caput deste artigo os lotes 1,14,15 e
16 da quadra 53, frente ao sul com a rua 05, medindo 60m, fundos projetados para rua 07
medindo 60m, lado direito para a Av. Rui Barbosa, medindo 25m, lado esquerdo para a Av.
Eneida de Moraes, medindo 25m, perfazendo um total de 1500m2 localizado ao Oeste da
Chácara Santa Rita com a escritura n° 103-A sob o registro n° 06 matricula n° 21.605, do
Cartório do Único Ofício de Conceição do Araguaia, de propriedade da Prefeitura Municipal
de Floresta do Araguaia,

Art. 2° - O imóvel doado reverterá automaticamente ao património do Município nos
seguintes casos:

a. se no prazo de 02 ( dois ) anos não for utilizado para os fins que justificarem a doação;
b. se a qualquer tempo, deixar de exercer a atividade destinada a sua utilização.

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em, 04 de Dezembro de 2000

FRANCISCO JOSÉ MEDEIROS BARBOSA
Prefeito Municipal.
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