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Lei n.º 2768/2011                                 De 1º de Dezembro de 2011 

 

 

DISPÕE SOBRE DESAFETAÇÃO, UNIFICAÇÃO E 

DOAÇAO DE ÁREA URBANA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, APROVOU, e Eu, SANCIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Ficam, para todos os fins e efeitos, desafetados de sua finalidade 

original os seguintes bens públicos: 1) parte da Alameda dos Buritis, que faz confrontação 

com as Quadras n. 158, 159, 160 e 161 e com a APP do córrego ribeirão dos porcos, com área 

de 3.216,18 m², Loteamento Lago Sul, registrado no CRI de Araguaina-TO, sob a matrícula 

n. 49.440; 2) parte da Rua Jaboticaba, que faz confrontação com as Quadras n. 158, 159, 160 

e 161 e as Quadras n. 164, 165, 166 e 167, com área de 3.624,00 m², Loteamento Lago Sul, 

registrado no CRI de Araguaina-TO, sob a matrícula n. 49.440; 3) parte da Rua 

Massaranduba, que faz confrontação com as Quadras n. 158, 159, 167 e 168, com área de 

4.182,99 m², Loteamento Lago Sul, registrado no CRI de Araguaina-TO, sob a matrícula n. 

49.440; 4) parte da Rua Pitanga, que faz confrontação com as Quadras n. 159, 160, 166 e 167, 

com área de 3.767,15 m², Loteamento Lago Sul, registrado no CRI de Araguaina-TO, sob a 

matrícula n. 49.440; 5) parte da Rua Jacarandá, que faz confrontação com as Quadras n. 160, 

161, 165 e 166, com área de 3.255,82 m², Loteamento Lago Sul, registrado no CRI de 

Araguaina-TO, sob a matrícula n. 49.440 e 6) parte da Rua Açaí, que faz confrontação com as 

Quadras n. 161, 164 e 165, com área de 2.451,64 m², Loteamento Lago Sul, registrado no 

CRI de Araguaina-TO, sob a matrícula n. 49.440. 

 

Parágrafo Único. As áreas desafetadas neste artigo totalizam 

20.497,78m², ficando o Poder Executivo autorizado a doá-las à F.L.O. Lessa, firma 

individual, inscrita no CNPJ n. 11.07.506/0001-72, observando-se os encargos e advertências 

descritas no art. 3° desta lei. 

 

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a unificação de todos 

os lotes que compõem as Quadras n. 158, 159, 160, 161, 164, 165, 166, 167 e 168, do 

Loteamento Lago Sul, totalizando uma área de 72.486,58 m² e depois efetuar a unificação 

destas quadras com as áreas desafetadas no artigo anterior, resultando numa área total de 

92.984,36m². 
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Art. 3º. A desafetação e doação previstas no art. 1° desta lei, tem por 

finalidade específica a edificação de um empreendimento, na modalidade Shopping Center, 

cuja inauguração deverá ocorrer em até 3 (três) anos a contar da publicação desta lei, sob 

pena da mesma perder todos os seus efeitos, salvo motivo de força maior, devendo as áreas 

desafetadas, doadas e unificadas retornar à sua configuração e destinação original, 

revertendo-se as áreas públicas ao patrimônio do Município, sem qualquer direito de 

indenização por parte dos empreendedores. 

 

Art. 4º. É de inteira responsabilidade dos empreendedores a obediência às 

normas ambientais e outras exigíveis à execução do projeto do Shopping Center a ser 

edificado na área resultante das unificações autorizadas por esta lei, assim como preservar as 

APP`s e áreas verdes existentes no local. 

 

Art. 5º. O instrumento de doação deverá constar o encargo descrito no art. 

3º desta lei e todas as despesas com escrituração e registro correrão por conta do donatário. 

 

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO. MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, 

ESTADO DO TOCANTINS, ao 1º (primeiro) dia do mês de Dezembro de 2011. 

 

 

 

 

FÉLIX VALUAR DE SOUSA BARROS 

Prefeito de Araguaína 


