
KSTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO MIGUEL DO TOCANTINS

GABINETE DA PREFEITA
Construindo novo» caminhos

A dm. 207 7/2020

LEI N° 163/2020, de 15 de outubro de 2020.

"Autoriza o poder executivo a adquirir
imóvel para ampliação do cemitério
municipal do distrito Bela Vista neste
município e dá outras providências."

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, no
uso de suas atribuições legais, em conformidade com incisos I do Art. 64 da Lei Orgânica do
Município de São Miguel do Tocantins,

Faz saber que a Câmara Municipal de São Miguel do Tocantins/TO, aprovou e eu sanciono
a presente Lei:

Artigo 12- Fica o Município autorizado a adquirir um imóvel urbano com 1.725,31 m2 (mil
setecentos vinte cinco metros e trinta e um centímetros quadrados), de propriedade de
Maria do Socorro Sousa Lima da Silva, com a seguinte descrição:

Um terreno urbano, situado a Rua Paraíso s/n, distrito de Bela Vista, neste município, com
área de 1.725,31m2 (mil setecentos vinte cinco metros e trinta e um centímetros quadrados).

Artigo 2^ - O imóvel a ser adquirido destina-se à ampliação do Cemitério Municipal do
Distrito de Bela Vista- Município de São Miguel do Tocantins/TO.

Artigo 3e - O valor a ser pago pelo imóvel objeto da aquisição prevista nesta Lei será de R$
38.900,00 (trinta e oito mil e novecentos reais), tudo de acordo com a avaliação da comissão
(em anexo laudo de avaliação), nomeada pela Portaria n° 157.A/2017, a fim de determinar o
valor a ser pago, nos termos legais.

Parágrafo único - A presente aquisição é realizada por dispensa de licitação, nos termos do
artigo 24, inciso X da Lei Federal 8.666/93, eis que atende as finalidades e interesse público.

Artigo 4° - Os recursos para atender as despesas da presente Lei serão suportados pela
dotação orçamentaria própria, prevista no Orçamento Municipal vigente.

Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em
contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, ESTADO
DO TOCANTINS, aos 15 (quinze) dias dajnés-dequtubro do ano de 2020.

ELISÂNGELA ALVES CARVALHO SOUSA
Prefeita Municipal

Rua Afonso Pena, s/n - Centro - CEP: 77925-000 - CNI'J: 25.064.007/0001-06 - e-rnail: pmsaomiguel@bol.com.br


