
 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 
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LEI Nº 568/2009-PE 
DE 29 DE JUNHO DE 2009. 

 
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
DOAÇÃO DE TERRENO DA 
MUNICIPALIDADE PARA O INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 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 doar ao Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS, o imóvel de propriedade do Município, 
objeto da matrícula nº 001.01.87.82.0005-003 e com as seguintes 
confrontações: Confrontando-se pela frente, com a Rua Rio Grande do 
Sul, s/n – centro; pela lateral direita, com o Núcleo Universitário de 
Rondon do Pará; pela lateral esquerda, com a Rua Duque de Caxias; e 
pelos fundos, com o Núcleo Universitário de Rondon do Pará, situada na 
quadra formada pelas Ruas: Rua Rio Grande do Sul, Rua dos 
Prisioneiros, Rua Belo Horizonte e Rua Duque de Caxias. 

  

Art. 2º. O imóvel objeto desta doação destinar-se-á a construção de prédio para 
utilização do INSS. 

  

§ 1º.  O donatário fica obrigado a dar à área, objeto desta doação, a destinação 
prevista no caput deste artigo, no prazo máximo de 5 (cinco) anos, 
contados da sua publicação. 

  

§ 2º.  Na hipótese de o donatário não atender às condições deste artigo, findo o 
prazo nele estipulado, ou se for desvirtuada a finalidade da doação, a 
área de terreno em causa reverterá ao patrimônio municipal sem ônus 
para a Municipalidade. 

  

§ 3º.  Em caso de reversão, as benfeitorias eventualmente introduzidas no 
imóvel passarão a integrar o patrimônio municipal, independentemente de 
qualquer indenização. 

  
§ 4º.  A área total do terreno a ser doado é de 1.000,00 m², sendo 25,00 de 

frente e 40,00m, nas laterais esquerda e direita. 
  

Art. 3º.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

  

 Gabinete do Prefeito, em 29 de junho de 2009. 

 
OLAVIO SILVA ROCHA 

Prefeito Municipal 

 
MARCIO RODRIGUES ALMEIDA 

Secretário Municipal Interino de Administração, 
Planejamento e Gestão 


