
LEI N.º 2.063                                                                    DE 15 DE ABRIL DE 2.002 

 

 

 

 

DISPÕE SOBRE   DOAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA 

DE DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA À 

UNIÃO FEDERAL, ABAIXO DESCRITA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

 

                             A  CÂMARA  MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, aprova,  e Eu, Prefeita Municipal,  no uso de minhas atribuições  legais 

conferidas pela Lei Orgânica do Município, Constituição Federal de 1988 e demais 

legislação vigente,  PROMULGO  e SANCIONO  a seguinte Lei: 

 

 

Art.  1º  -   Fica  a  chefe  do  poder  Executivo Municipal  autorizada a  

DOAR, à  UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica  de direito público,  com sede em 

Brasília-DF,    o  IMÓVEL: LOTE Nº 09-A, DA  QUADRA Nº 17, situado á  Rua das 

Mangueiras, nesta cidade, com área de 390,00 m2, sendo  pela Rua das Mangueiras 

13,00m de frente;  pela linha de fundo 13,00m, com o lote nº   11; e pelas laterais 30,00m, 

com os lotes nos  ( 07 e 08 ) e ( 09 e 10-A), com UMA CASA RESIDENCIAL, coberta 

de telhas, paredes de alvenarias, piso de cimento vermelho, rebocada e pintada por dentro 

e por e fora, medindo 7,70m  de frente, com 10,00m laterais, com 01 porta e 02 vitrôs na 

frente, contendo 08 cômodos compreendidos entre: alpendre, sala, copa cozinha, 03 

dormitórios e banheiro, com instalações  sanitária e água encanada, de propriedade da 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE  ARAGUAÍNA-TO. 

 

Art. 2a   -  Fica estipulado o prazo   de 02 (dois) anos,  para que  a  

DONATÁRIA,  proceda a  transferência de sua sede nesta Urbe para o imóvel doado, ou 

providencie qualquer ampliação, modificação ou construção sobre o mesmo, sob pena  de 

reversão do imóvel doado ao patrimônio do DOADOR,  sem prévia comunicação e  sem 

direito a qualquer indenização em favor da DONATÁRIA. 

 

Art. 3o   - A   DONATÁRIA, poderá a partir  da sanção e promulgação 

da presente Lei, transferir o imóvel para o seu patrimônio, junto aos competentes 

Cartórios de  Ofícios  e Notas (Escrituras de Doação) e de Registro Imobiliário da 

Comarca de Araguaína-TO.  

 

Art. 4º - O objeto da presente DOAÇÃO, se destina a ampliação, 

modificação ou construção, da Sede da Agencia da Receita Federal de Araguaína-TO. 

 



Art. 5º -   Todas as despesas decorrentes da presente  doação correrão  

por conta exclusiva   da DONATÁRIA. 

 

Art. 6º  -    Por tratar-se de  urgência  a pedido da DONATÁRIA, para  

viabilizar os recursos  necessários  às reformas, pede-se a votação em REGIME DE 

URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. 

 

Art. 7º  - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, fica 

revogadas as  disposições em contrário. 

 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, 

ESTADO DO TOCANTINS,  aos 15 (quinze) dias do mês de Abril do ano 2002. 

 

 

 

VALDEREZ CASTELO BRANCO MARTINS 

Prefeita Municipal 


