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LEI N° 478 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu
património, na forma que dispõe a Lei Municipal n° 187, de 1°
de dezembro de 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, Estado do Pará, 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 Poder Executivo Municipal autorizado a alienar para Sebastião Ferreira
dos Santos, CPF n° 612.682.161-00, o bem imóvel de seu património, que adiante se
descreve, mediante Título de Domínio, na forma que dispõe os arts. 12, 13 e 14 da Lei
Municipal n° 187, de 1° de dezembro de 2009.

Art. 2°. O imóvel objeto da presente Lei, assim se descreve:

Área de terreno a alienar: duzentos e cinquenta e três metros e cinquenta e cinco
centímetros quadrados (223,55m2). 5

Localização: Terreno constituído de parte do lote vinte e quatro (24), da subdivisão °
dos lotes setenta e quatro (74) e setenta e cinco (75) do Loteamento Itaipavas, com área de Q

trinta e sete hectares e dez ares e noventa e sete e meio centiares (37,10,97,5), com um a
perímetro de dois mil e quatrocentos e dezessete metros e cinquenta e dois centímetros i
(2.417,52). 5

Confrontações: °
Ao Norte: com a Rua da Caixa D'água. N-' uj

Ao Leste: Com Fazenda Particular. °
Ao Sul: Com quem de direito. *

01
Ao Oeste: Com a área da Caixa D'água. *
Descrição do perímetro: Partindo do Marco M-l de coordenadas E=672474 e "

N = 9145049 obtido com GPS de navegação cravado na confluência da Fazenda Particular e
com quem de direito, segue com o Azimute de 144°46'57" e distância de 44,34 metros,
chega-se ao Marco M-2 deste, segue com o Azimute de 252°22'28" e distância de 10,00
metros, chega-se ao Marco M-3, deste, segue com o Azimute de 324°46'57" e distância de
44,34 metros chega-se ao Marco M-4, deste, segue com o Azimute de 72°22'28" e distância
de 10,00 metros, chega-se ao Marco M-l ponto inicial desta descrição.

Art. 3°. O imóvel objeto da presente Lei será desmembrado do Terreno constituído de
parte do Lote Vinte e Quatro (24), da subdivisão dos Lotes Setenta e Quatro (74) e Setenta e
Cinco (75) do Loteamento Itaipavas, com área de Trinta e Sete Hectares e Dez Ares e
Noventa e Sete e Meio Centiares (37,10,97,5), com um perímetro de dois mil e quatrocentos
e dezessete metros e cinquenta e dois centímetros (2.417,52), que assim se descreve:
partindo do marco de concreto 126, norte verdadeiro, no azimute 322°22'38" e distância de
trezentos e setenta e cinco metros e oitenta centímetros (375,80) chega-se ao marco 324;
dai, com azimute 61°18'20" e distância de quinhentos e quarenta e um metros e vinte e um
centímetros (541,21) chega-se ao marco 325; dai, no azimute 48°29'09" e distância de
quatrocentos e cinquenta e cinco metros e cinquenta e um centímetros (455,51) chega-se ao
marco 130; dai, no azimute 162°51'00" e distância de quatrocentos e oitenta e três metros
(483,00) chega-se ao marco AB.05; dai, no azimute 190°30'00" e distância de cento e dez
metros (110,00) chega-se ao marco AB.04, frente a ponte a margem esquerda do Rio Pau
d'arco; dai, acompanhando a sinuosidade desse Rio na distância de novecentos e trinta e
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cinco metros (935,00) até o marco 126, ponto inicial, dividindo-se ao Norte com terras de
António Gomes de Almeida; ao Sul com o Rio Pau d'arco; a Leste com o remanescente dele
outorgante doador Geraldo Thomaz França e a Oeste com terras de Paulo Horácio Rodrigues,
que está registrado no Cartório de Registro de Imóveis, Comarca de Conceição do Araguaia,
Estado do Pará, protocolado n° 38.311 e 38.312, fls. 005, do Livro l, com averbação sob o
n° 03, M-15.068 e registrado sob n° R.l, na matrícula 15.069, no Livro Ficha 2BD de
Registro Geral.

Art. 4°. O imóvel descrito no art, 2° desta Lei foi avaliado em R$ 10.000,00 (Dez Mil
Reais).

Art. 5°. A alienação deste imóvel destina-se ao processo de desenvolvimento racional
e humano da Cidade e da questão urbana, segundo os princípios e regras do urbanismo.

Art. 6°. A Prefeitura Municipal será representada, no ato, pelo Prefeito Municipal.

Art. 7°. Fazem parte integrante desta Lei:

I - o Laudo de Avaliação da parcela de terra a ser desmembrada e alienada pela 5
Prefeitura; °

u
Q
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II - o Croqui da parcela de terra a ser desmembrada e alienada pela Prefeitura; £
•s.uj

III - a Certidão do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conceição do S
Araguaia da Escritura Pública de doação do imóvel que terá a parcela de terra a ser S
desmembrada e alienada pela Prefeitura. S
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Q
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Art. 8°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 5
Ol
Z

Art. 9°. Revogam-se as disposições em contrário. S

Floresta do Araguaia, 29 de setembro de 2017

Adélio dtys^bantos de Sousa
Prefeito Municipal
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