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LEI Nº 113-GP                                                        de 22 de maio de 2009 

 

 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE USO DE BEM 

PÚBLICO PARA O PRODEPA – PROCESSAMENTO 

DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, no pleno uso de suas 

atribuições legais aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

 

 Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a transferir, por 

tempo determinado de 10 (dez) anos e modo gratuito, a utilização de terreno público, co-

mo direito real resolúvel, com a finalidade única e exclusiva de montagem e instalação de 

torre metálica, containeres e demais equipamentos para transmissão de sinais de comuni-

cação multimídia – SCM visando à consecução dos objetivos do Programa NAVEGA-

PARÁ. 

 

Art. 2º A área mencionada no artigo anterior, pertencente ao patrimônio municipal, 

é de 4.331 m² (quatro mil trezentos e trinta e um) metros quadrados e localiza-se na Ro-

dovia-PA 398, Augusto Meira Filho, Km 17, s/nº, bairro centro, medindo o terreno 71 m 

(setenta e um) metros de frente, por 61 m (sessenta e um) metros de fundos (área situada 

nos fundos da Feira do Produtor, distante da Caixa D’água 2,90m, situada após o prédio 

da Feira, com área de passagem pelo lado esquerdo da porção maior da área), confinando 

com quem de direito, conforme visualização gráfica no croqui que faz parte integrante 

desta lei. 

 

Art. 3º Fica proibida qualquer destinação diversa da proposta, a locação ou em-

préstimo da área ora cedida e identificada no artigo 2º desta lei, facultada as benfeitorias 

necessárias à consecução dos fins projetados, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses.  

 

Art. 4º A cessionária fica obrigada a cumprir as exigências quanto aos encargos 

civis, administrativos e tributários. 

 

Art. 5º O não cumprimento das determinações expressas nos artigos 3º e 4º desta 

lei no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, acarretará a perda de todos os direitos ora cedi-

dos, revertendo à Prefeitura Municipal a posse, inclusive, das benfeitorias edificadas ou 

implantadas pela cessionária. 

 

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Santa Bárbara do Pará, em 22 de maio de 2009. 

 

 

CIRO SOUZA GÓES 

Prefeito Municipal 
      

 

 


