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LEI Nº 440/03                 21 DE JULHO DE 2003. 
 
 

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO AO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL PARA COMPRA DO 
IMÓVEL QUE ESPECIFICA E A OUTORGA DE 
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DO 
MESMO IMÓVEL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
  O POVO DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ, por seus representantes na 
Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sancionou a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a comprar e incorporar ao patrimônio 
do Município o imóvel com área de 21.176,082 (vinte e um mil, cento e setenta e seis, virgula zero oito 
metros quadrados), situado no Bairro Gusmão, com frente para rua projetada entre  as ruas Amazonas 
e Flamengo, no Distrito 01, Setor 48, Quadra 63, Lote 250, Unidade 000, conforme cadastro 
imobiliário, contendo os seguintes limites e confrontações: frente e fundo 100,00m (cem metros); 
medindo pela lateral direita 256,20 m (duzentos e cinqüenta e seis metros e vinte centímetros, e pela 
lateral esquerda 199,20 m (cento e noventa e nove metro e vinte centímetros); confrontando-se pela 
lateral direita com a Rua Amazonas, pela lateral esquerda, com o Sr. Valdir Gomes e pelo fundo, com 
o Rio Ararandeua, pertencente ao cidadão Valdir Gomes, brasileiro, casado, industriário, portador da 
carteira de identidade nº 1527510-SSP/PA e do CPF/MF nº 211.877.032 - 49 
 
§1º. A compra autorizada no caput deste artigo será regulada pelas normas próprias de direito privado, 
nos termos do Código Civil Brasileiro, mediante a assinatura de contrato de promessa de compra e 
venda entre as partes. 
 
§2º. O valor da compra, a ser pago pelo Município para aquisição do imóvel descrito no caput deste 
artigo, será de R$52.940,20 (cinqüenta e dois mil, novecentos e quarenta reais e vinte centavos), 
exatamente o mesmo constante da avaliação prévia realizada pela Comissão de Avaliação de Valores 
Imobiliários da Secretária Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo. 
 
§3º. Os recursos para compra do imóvel de que trata o caput deste artigo correrão à conta de dotação 
orçamentária consignada no Orçamento vigente do Município.  
 
Art. 2º A compra a que se refere o artigo 1º desta lei destinar-se-á à viabilização da implantação de 
indústria de derivado de lei neste Município, mediante a outorga de concessão de direito real de uso de 
área à empresa Indústria e Comércio de Laticínios Rondonense Ltda. 
 
Art. 3º No instrumento da outorga da concessão do direito real de uso de que trata o artigo anterior a 
Prefeitura Municipal deverá fazer constar cláusula de retrocessão em caso de descumprimento das 
obrigações pelo cessionário. 
 
Art. 4º O imóvel objeto desta autorização legal deverá destinar-se à implementação de uma indústria 
de derivados de leite, respeitadas as normas de conservação e preservação do meio ambiente. 
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Parágrafo Único – Nas atividades desenvolvidas nos termos do caput deste artigo deverá ser 
empregada mão-de-obra residente e domiciliada no Município de Rondon do Pará há pelo menos 06 
(seis) meses. 
 
Art. 5º O prazo de vigência da concessão do direito real de uso objeto desta autorização legislativa 
poderá ser de até 20 (vinte) anos, prorrogáveis mediante termo aditivo assinado pelo Prefeito 
Municipal. 
 
Art. 6º À Empresa beneficiada de que trata o artigo 2º desta lei é vedado transferir, doar ou praticar 
quaisquer atos que descaracterizem a finalidade da concessão, sob pena de aplicar-se imediatamente a 
cláusula de retrocessão, independentemente de ação judicial, restituindo o imóvel ao Cedente. 
 
Art. 7º Fica dispensada a realização de licitação para a concessão do direito real de uso sob o imóvel 
descrito do artigo 1º desta Lei, porquanto reconhecido relevante interesse público. 
 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Rondon do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de 
dois mil e três. 
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