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DO ARAGUAIA

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL Di FLORESTA DO ARAGUAIA
6ABIMETE DO PREFEITO

LEI N° 231 DE 8 DE NOVEMBRO DE 2010

Desafeta e autoriza o Prefeito a conceder, em comodato, ao Banco

do Brasil S/A, imóvel que menciona.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, Estado do Pará:

Faço saber que a CÂMARA DE VEREADORES aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica retirado da categoria de bens de uso especial e incorporado na dos

bens dominicais o imóvel descrito no art. 3° desta Lei.

Art. 2°. Fica o Prefeito de Floresta do Araguaia autorizado a ceder ao Banco do

Brasil S/A, em regime de comodato, para destinação específica de nele instalar uma

agência bancária, o imóvel desafetado descrito no art. 3° desta Lei.

Art. 3°. O imóvel é constituído por uma área de 2.40O m2 (dois mil e

quatrocentos metros quadrados), caracterizado como lote Ol, da quadra 87, setor l,

Centro, com frente para a Rua Dois, limitando-se ao norte com os lotes 02, O3, 15 e 16;

ao sul com a Rua Dois; ao leste com a Avenida 7 de Setembro e a oeste com a Avenida

JK, com uma área construída de 110 m2 (cento e dez metros quadrados) afetada ao

serviço de biblioteca pública, designado pelo nome de "Padre Va/entim Fagundes de

Menezes".

Art. 4°. Ao imóvel ora cedido não poderá ser dada destinação diferente das

previstas no art. 1° sob pena de rescisão do comodato e reintegração do imóvel ao

Património Municipal, sem indenízaçao das benfeitorias introduzidas.

Art. 5°. Fica fixado em cinco (5) anos, o prazo de vigência do comodato, contados

a partir da data da assinatura do contrato.

Art. 6°. A Prefeitura poderá inserir no contrato outras cláusulas acauteladoras de

seu interesse, observadas as disposições dos arts. 579 a 585 da Lei n° 10.406, de 10 de

janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro).

Art. 7°. O tratamento tributário relativo ao imóvel será o estabelecido no inc. I,

do art. 156 da Constituição Federal de 1988.

Art. 8°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as

disposições em contrário.
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Al sério Kazi/bírski
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