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LEI N3 166/2020, de 17 de dezembro de 2020.

"AUTORIZA O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
A REALIZAR DOAÇÃO COM ENCARGOS DO IMÓVEL QUE
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso da
atribuição que lhe são conferidas pelo inciso l do art. 30 da Constituição Federal e art. 64, inciso III
da Lei Orgânica do Município, FAZ saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL/TO aprova e

eu sanciono a seguinte lei:

Art. l9 - Fica o Município de São Miguel do Tocantins autorizado a desafetar e doar a ASSOCIAÇÃO
DOS MORADORES DO DISTRITO DE BELA VISTA DO TOCANTINS-BAMBU DE OURO, entidade sem
fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n? 34.697.065/0001-50, declarada de utilidade pública, UMA
ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, no LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, localizada na Rua Araguaia, setor
Areio, Lote 02, Quadra 08, no Pov. Bela Vista, município de São Miguel do Tocantins/TO,
pertencente ao Município de São Miguel do Tocantins, que correspondente uma área de 631,15m2

(seiscentos e trinta e um metros quadrados e quinze metros quadrados), com registro de pessoas
jurídicas livro A, sob protocolo n^ 019 e registro n$ 106, em 20/08/2018 do Cartório de Registro de
Imóveis da Cidade de São Miguel do Tocantins.

§ 15 - O imóvel ora doado destina-se à implantação de projetos sociais da entidade:
I- promover ações para melhoria da comunidade (famílias, maternidade, infância,

adolescências e a velhice);
II- promover gratuitamente assistência educacional, lazer, esporte, saúde e cultura;
III- promover a integração ao mercado de trabalho;
IV- promover ações de preservação do meio ambiente;
V- desenvolver trabalhos sociais voltado para comunidade carente do município;
VI- buscar parcerias para melhorar déficit de desigualdade social as famílias de baixo poder

aquisitivo superando os momentos de dificuldades;
VII- atendimento as crianças carentes residentes no Município de São Miguel do Tocantins.

§ 22 - No imóvel ora doado também poderá ser instalada a sede da ENTIDADE DA ASSOCIAÇÃO
DOS MORADORES DO DISTRITO DE BELA VISTA DO TOCANTINS-BAMBU DE OURO.
§ 32 - Fica reconhecido interesse público na presente doação, desobrigando-se prévia licitação.

Art. 29 - Ocorrerá caducidade da doação e reversão automática do imóvel ao Município, caso a
Donatária não cumpra as especificações e condições abaixo:
I - Não exercer, não executar, não exercitar, bem como alterar a finalidade para a qual a referida
área foi concedida ou não dar o uso prometido, ou o desviar de sua finalidade estampada no § l5
do Art. l̂  desta Lei.

II - Gravar o imóvel com ónus real de garantia, exceto quando tratar-se de garantia para
financiamento vinculado à construção e/ou ampliação do empreendimento identificado no § lp art.
1^ desta Lei.
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§ 12 - O imóvel doado será revertido sem ónus ao Município caso a Donatária não cumpra os
dispositivos acima elencados, sendo que neste caso as benfeitorias não removíveis seguirão a sorte
do principal.
§ 2e - É facultado ao Poder Público Municipal o direito de desistir da reversão do imóvel doado,
desde que comprovada a inconveniência técnica e julgada onerosa ao erário a transação.

Art. 32 • Não é permitida a alienação e/ou transferência, parcial e/ou total, para terceiros, a qualquer
título, do imóvel objeto da doação de que trata esta Lei.

Art. 42 - Todas as despesas decorrentes da doação prevista nesta Lei junto ao Tabelionato e Cartório
de Registro de Imóveis deverão ser suportadas única e exclusivamente pela donatária.

Art. 59 - Compete ao Município de São Miguel do Tocantins/TO, por intermédio do órgão
competente do Poder Executivo, a fiscalização e supervisão do cumprimento do disposto nesta Lei e
dos atos e projetos desenvolvidos pela donatária.

Art. 69 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Miguel do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 17 dias do
mês de dezembro de 2020.

Elisangela Alves Carvalho Sousa
PREFEITA MUNICIPAL
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