
 

 
ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS 
Gabinete do Prefeito 

Adm. 2021/2024 

1 
 

  
LEI Nº 198/2022,                      São Miguel do Tocantins, de 07 de dezembro de 2022.   

 

“Autoriza Doação de Imóvel Público a Associação 
de Moradores do Jardim Imperial-AMORJIMP, e 
dá Outras Providencias”.                                                                
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, Senhor 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 aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 
Art. 1 °- Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a doar, sem ônus, o bem imóvel, lote urbano com 
uma área medindo 25m X 30m, totalizando 750m² (setecentos e cinquenta metros quadrados) localizado 
na quadra 27, do loteamento Jardim Imperial - Povoado Grota do Meio, neste município, avaliado em 
R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), conforme o disposto no art. 25, inciso VI, da Lei 
Orgânica do Município. 
 
Art. 2 ° - A entidade sem fins lucrativos a ser beneficiada com a doação é a Associação de Moradores do 
Jardim Imperial-AMORJIMP, inscrita no CNPJ nº 34.047.862/0001-91, com sede na Quadra 18, Lote 05-
Jardindim Imperial, Povoado Grota do Meio, CEP 77.925-000 -São Miguel do Tocantins/TO. 
 
Art. 3 ° - Fica reconhecido o relevante interesse público na presente doação, dispensando-se previa 
concorrência pública. 
 
Art. 4 ° - Fica condicionada a doação, a cláusula de uso restrito e exclusivo às atividades voltadas a 
Associação. 
 
I – Caso haja a extinção da Associação, o imóvel deixa de ser utilizado pela donatária, este retornará a 
propriedade do município; 
 
II - As condições de uso e a propriedade em favor da beneficiária possui caráter perpetuo, fincando 
impossibilitada a alienação do imóvel, salvo para fins de financiamento para edificação no próprio 
imóvel. 
 
Art. 5 ° - A presente doação destina-se exclusivamente ao funcionamento da Associação de Moradores 
do Jardim Imperial-AMORJIMP, não podendo, sob hipótese alguma, ter outra destinação.  
 
I - Fica ainda vedado qualquer tipo de cessão, aluguel ou transferência, total ou parcial, do uso ou posse. 
 
Parágrafo único - A doação de que trata o “caput” deste artigo fica condicionada ao seguinte: 
 
I – Inalienabilidade permanente, salvo com autorização expressa do executivo municipal e aprovação da 
Câmara Municipal. 
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II – Destinação do imóvel exclusivamente a destinação primaria da Associação, com inicio da construção 
da sede no referido imóvel no prazo máximo de dois anos a contar da doação e finalização da obra em 
ate 4 anos a contar da referida doação. 
 
III – Revogação da doação, com perda integral das benfeitorias que edificar sobre o imóvel objeto da 
doação em benefício do doador, em caso de descumprimento de qualquer das condições estabelecida 
nesta Lei. 
 
Art. 6 ° - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a desafetar do uso institucional o imóvel que trata 
o art. 1º, desta lei. 
 
I- Deverá ser procedida a respectiva baixa do imóvel do patrimônio do município. 
 
Art. 7º -  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 
07 (sete) dias do mês de dezembro do ano de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


