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LEI N° 55/2010 

De 14 de maio de 2010. 

 

"Autoriza o Poder Executivo a doar lotes 

urbanos a famílias carentes cadastradas na 

Secretaria de Assistência Social do Município 

de São Miguel do Tocantins, e da outras 

providencias/' 

 

A Câmara Municipal cie São Miguel do Tocantins, Estado do Tocantins, 

decreta e eu, JESUSBENEVIDES DE SOUSA FILHO Prefeito Municipal sanciono 

a seguinte Lei: 

Art. 1°. Fica o poder Executivo autorizado a doar lotes urbanos localizados 

no PARQUENOVO HORIZONTE na sede do município deSão Miguel do Tocantins, 

a famílias carentes cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência Social. 

§ 1°. Serão beneficiários (as) das doações: 

I- Pessoas comprovadamente carentes que possuam dependentes e que 

nãopossuam outro bem imóvel; 

§ 2°. As doações vincularão o imóvel ao (s) filho (s) do (s) donatário (s), ou 

seja, o imóvel fica vinculado à primeira geração e assim subsequente. 

I - Se à época do falecimento o (s) donatário (s) não possuir (em) herdeiro 

(s)necessário (s), o imóvel reverterá ao município. 

Art. 2°. Para comprovação do beneficiário carente a Assistência Social do 

Municípioelaborará laudo e colherá declaração dos donatários. 

Art. 3°. Os donatários assinarão declaração de que não possuem outro 

imóvel,em qualquer localidade. 

§ único - Verificada a falsidade da declaração à doação será revertida 

aopoder público municipal, sem prejuízos das sanções cabíveis administrativa, 

cível e criminal. 

Art. 4°. Ficam expressamente excluídos dos benefícios da presente Lei 

pessoaspossuidoras ou proprietárias de qualquer bem imóvel. 
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Art. 5°. As despesas com escritura serão outorgadas em nome do casal, 

quandose tratar de donatários casados, concubinatos ou em união estável; e serão 

passados no nome do morador mais velho quando se tratar de outro núcleo 

familiar. 

§ único - Caso as despesas de escritura sejam suportadas pelo 

poderExecutivo, fica o mesmo autorizado a suplementar as dotações necessárias 

em valores suficientes. 

Art. 6°. Os imóveis recebidos em virtudes dessa lei não podem ser objeto 

dedoação para terceiros, de compra e venda, de qualquer forma de alienação, bem 

como de locação ou sublocação pelo prazo de 10 (dez) anos. 

§ único - Aos imóveis terá finalidade exclusivamente para edificação de 

residência sob pena die reversão dos mesmos, ao património público sem direito a 

qualquer indenização aos beneficiários faltosos. 

I - Os lotes urbanos a serem doados são os constantes do anexo único 

desta Lei. 

Art. 7°. A Procuradoria Geral do município adota as providências 

necessárias aocumprimento desta Lei. 

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

disposições emcontrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, 

aos 14 (quatorze) dias do mês de maio do ano de 2010. 

 

 

JESUS BENEVIDES DE SOUSA FILHO 

Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 49/2010 

 

PARQUE NOVO HORIZONTE 

RUA PROJETADA 01 

QUADRA A LOTES 

 1,2,3,4,5,6,7 

RUA PROJETADA 01 

QUADRA B LOTES 

 8,9,10,11,12,13,14,15 

RUA PROJETADA 03 

QUADRA C LOTES 

 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

RUA PROJETADA 03 

QUADRA D LOTES 

 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 

 


