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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA

LEI N° 124 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2005

Autoriza a aquisição e doação de parte de imóvel nas
condições que especifica, no Município de Floresta do
Araguaia.

DELVANI BALBINO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Floresta do
Araguaia, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ
SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte Lei:

Art. 1°. Fica o Executivo Municipal autorizado a adquirir, mediante
escritura de compra e venda, uma área a ser desmembrada do imóvel de
propriedade do Senhor Elias Rodrigues da Silva, localizado em Floresta do
Araguaia, Estado do Pará, que adiante se descreve, bem assim a doá-lo na
forma do art. 4° desta Lei.

Art. 2°. O imóvel objeto da presente Lei está registrado no Serviço
Notarial Público do Único Ofício, Cidade de Floresta do Araguaia, Comarca
de Conceição do Araguaia, sob n° R.03, na Matrícula n° 23.212, no Livro
(Ficha) 2CJ, Protocolado sob o n° 98.745, Folhas 073, do Livro Protocolo 1-
I, assim se descrevendo:

Área de terreno: 91.6500 ha (hectare).
Localização:
Ao Norte: área de propriedade de Alvino Fernandes de Lima.
Ao Leste: lotes 279 e 337.
Ao Sul: estrada para Bela Vista.
Ao Oeste: área patrimonial e área de propriedade de Elza Bonifácio

da Silva.
Área a comprar: 24.2000 ha (hectare).
"Partindo do marco M-1394A, definido pela coordenada geográfica de

Latitude 7°32'28,29" Sul e Longitude 49°41'23,69" Oeste, Elipsóide SAD
69 e pela coordenada plana UTM 9. 166.205,252m Norte e 644.540,105m
Leste, referida ao meridiano central 51° WGr; deste, seguindo com o
azimute plano de 207 36'10" e distância de 1.051,11 metros, chega-se no
marco MG-77B; deste, seguindo com o azimute plano de 297°36'09" e
distância de 202,22 metros, chega-se no marco MG-77A; deste, seguindo
com o azimute plano de 12° 17'36" e distância de 44,05 metros, chega-se
no marco MG-37; deste, seguindo com o azimute plano de 11°36'30" e
distância de 156,45 metros, chega-se no marco MG-76; deste, seguindo com
o azimute plano de 12°05'20" e distância de 142,51 metros, chega-se no
marco MG-154; deste, seguindo com o azimute plano de 358°14'37' e
distância de 174,55 metros, chega-se no marco MG-153; deste, seguindo
com o azimute plano de 58°01'59" e distância de 9,99 metros, chega-se no
marco MG-16; deste, seguindo com o azimute plano de 61'26'43" e
distância de 674,43 metros, chega-se no marco M1394A, ponto inicial da
descrição deste perímetro".

Confrontações:
Lado esquerdo, ao Oeste: área patrimonial.
Lado direito, ao Leste: com a propriedade do Senhor Elias Rodrigues

Fundo, ao Norte: com a propriedade do Senhor Alvino Fernandes

Soares.
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Frente, ao Sul: com a propriedade do Senhor Elias Rodrigues da
Silva.

Art. 3 . O imóvel descrito foi avaliado em R$ 15.000,00 (Quinze Mil
Reais).

Parágrafo único. A Prefeitura posará ao transmitente o preço à vista
não superior a RS 15.000,00 (Quinze Mil Reais).

Art. 4 . A aquisição deste imóvel destina-se ao parcelamento da
terra em lotes, que serão transferidos, mediante autorização legislativa,
por doação onerosa aos indivíduos sem moradia, por falta de condições
económicas, devidamente cadastradas pela Prefeitura, que ocuparam
ilegalmente a Chácara Santa Rita, com 50 ha (hectares), e uma área de
300m2, bens públicos da Municipalidade registrados no Cartório de Imóveis
de Conceição do Araguaia, respectivamente, sob o n 71.070 e n 71.971,
tendo sido objetos de Ação de Reintegração de Posse no Processo n
764/05, em curso no juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Conceição do
Araguaia, conforme Auto próprio, em virtude da qual foi deferido pelo
Juízo Liminar de Reintegração de Posse; para o fim de que naqueles lotes
sejam construídas às expensas dos donatários casas destinadas a servirem
de moradas.

Parágrafo único. Não sendo o lote, no prazo de 02 (dois) anos,
utilizado para o fim previsto no "caput" do artigo, o quinhão respectivo
reverterá ao património do Município.

Art. 5 . A Prefeitura Municipal será representada, no ato, pelo
Prefeito Municipal.

Art. 6 . As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por
conta da dotação orçamentaria 13, Secretaria de Administração e Finanças,
041220037.1.0030000, aquisição de Imóveis, da Le1 Orçamentaria Anual
para o exercício financeiro de 2005.

Parágrafo único. Caso o pagamento do valor previsto no art. 3 desta
Lei se efetuar no exercício de 2006, será consignado recurso na respectiva
proposta orçamentaria.

Art. 7 . Fazem parte integrante desta Lei:

l - o Laudo de Avaliação da parcela de terra a ser desmembrada e
adquirida pela Prefeitura;

U - o Croqui da parcela de terra a ser desmembrada e adquirida pela
Prefeitura;

III - a Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel que terá a
parcela de terra a ser desmembrada e adquirida pela Prefeitura;

IV - o despacho do Juiz de Direito da Comarca de Conceição do
Araguaia que defere ao Município de Floresta do Araguaia liminar de
reintegração de posse em relação aos imóveis públicos referidos no art. 4°
desta Lei.
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Art. 8 . Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 9 . Revogam-se os disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos 24 de dezembro de 2005, 12° da criação do
Município de Floresta do Araguaia.

í; Balbinxs dos Santos
-loresta do Araguaia
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