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LEI Nº 189/2022.            São Miguel do Tocantins, de 31 de maio de 2022.   

“Autoriza o Poder Executivo a adquirir terreno, 
localizado na rua 8, Bairro, Vila Barreto, quadro 
urbano da sede do município de São Miguel do 
Tocantins/TO, medindo 1.200m² (mil e 
duzentos metros quadrados). ” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, ALBERTO 
LOIOLA GOMES MOREIRA, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao disposto no art. 
95, inciso VI, da Resolução nº 14/2020, de 14 de dezembro de 2020, que promulgou a Lei Orgânica do 
Município de São Miguel do Tocantins/TO; 
 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de São Miguel do Tocantins/TO, aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei: 
 
Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir terreno, localizado na rua 8, Bairro, 
Vila Barreto, quadro urbano da sede do município de São Miguel do Tocantins/TO, medindo 1.200m² 
(mil e duzentos metros quadrados), de propriedade do Sr. JOÃO BATISTA DA SILVA SANTOS, 
portado do RG/CI nº 058565252016-8 SSP/MA e CPF/MF nº 179007602-10 e MARIA DE JESUS 
SALUSTRIANO DA SILVA, portadora do RG/CI nº 1153429 SSP/TO e CPF/MF nº 345231033-72, 
pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 
  
Art. 2°- O imóvel que se refere o artigo anterior, possui 1.200m² (mil e duzentos metros quadrados) 
com as seguintes delimitações e confrontações, conforme marcações gráficas anexo, medindo do P1 
ao P2 40,00m (quarenta metros) de frente para a rua 8, P2 ao P3 30,00m (trinta metros) lado direito, 
com Hellynda, P3 ao P4 40,00m (quarenta metros) ao fundo com Nivaldo Vieira da Silva e do P4 ao 
P1 7,40m( sete metros e quarenta centímetros )  com Roseane Pereira de Sousa e 22,60m (vinte e dois 
metros e sessenta centímetros ) com Tereza de tal, perfazendo 30,00m (trinta metros) ao lado esquerdo. 
 
Art. 3°- O pagamento do imóvel mencionado no artigo 1º, será realizado à vista no ato da escritura 
pública definitiva.  
 
art. 4°- O imóvel a ser adquirido, descrito nos artigos 1° e 2°, será utilizado para construção de praça 
pública.  
 
Art. 5º - As despesas decorrentes desta lei, correrão a conta da dotação orçamentária própria vigente, 
suplementadas, se necessário.  
 
Art. 6º -  Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, 
aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio do ano de 2022. 
 
 

ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA 
Prefeito Municipal 


