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LEI Nº 579/2009 
                            DE 17 DE SETEMBRO DE 2009. 

 
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
DOAÇÃO DE ÁREA RURAL PARA 
AGROINDUSTRIAS 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 áreas rurais 
para instalação de agroindústrias, fruto de frações de imóvel de propriedade do 
Município, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis, de uma área 
rural, medindo 100.34.83HA (cem hectares, trinta e quatro ares e oitenta e três 
centiares), situada no Município de Rondon do Pará, na gleba Itinga “ E”  lote 33, 
localizada à margem esquerda da Rodovia Federal, BR-222, sentido Zero/ Marabá, 
na altura do Km 57, conforme cópia da escritura do imóvel que vai como parte anexa 
a esta lei. 
 
Art. 2º. O imóvel objeto desta doação destinar-se-á a instalação de agroindustriais. 
 
§ 1º. O donatário fica obrigado a dar à área, objeto desta doação, a destinação 
prevista no caput deste artigo, no prazo máximo de 2 (dois) 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. 
 
Art. 3º. Em caso de descumprimento dos prazos estipulados, o município fará uma 
comunicação por escrito aos proprietários e, decorridos 30 (trinta) dias da 
comunicação, não havendo solução de parte deste, a área será revertida ao 
Município. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO. Sob pena de nulidade, as escrituras de transmissão de bens 
de área, previstas na presente lei, consignarão o direito de reversão ao patrimônio 
do município, do bem alienado nos casos de descumprimento da destinação e os 
prazos estipulados pela presente lei. 
 
Art. 4º. É vedada a alienação, do imóvel, pelo prazo de 15 (quinze) anos, contados 
do ato de doação do imóvel ao donatário.  
 
Art. 5º. O proprietário de área que, para construção de edificações, necessitar de 
financiamento bancário, e para isso for exigida hipoteca do imóvel como garantia, 
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poderá fazê-lo desde que, na escritura de doação, conste clausula especifica de que 
a hipoteca somente poderá ser feita como garantia de recursos que, 
obrigatoriamente, serão aplicados em construção ou benfeitorias, no terreno objeto 
deste doação. 
§ 1º. Na ocorrência do previsto no caput do presente artigo, deverá ser instituída 
sobre o imóvel, hipoteca em 2º grau em favor do Município de Rondon do Pará, 
podendo dar-se no mesmo instrumento em que a empresa outorgar a hipoteca em 
1º grau ao agente financeiro, quando o Município comparecerá ao ato, como 
interveniente anuente e outorgado credor hipotecário em 2º grau. 
§ 2º. A constituição de garantia real do imóvel em empréstimo financeiro, deverá 
estar sujeita a legislação pertinente. 
 
Art. 6º. Serão de responsabilidade do donatário, as despesas de manutenção, taxas, 
emolumentos e tributos incidentes sobre o imóvel e suas benfeitorias, bem como a 
escrituração e registro do imóvel. 
 
Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito, em 17 de setembro de 2009. 
 
 

 
 

OLAVIO SILVA ROCHA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA 
Secretário Municipal de Administração,  

Planejamento e Gestão 
 

 
 
 
 
 
 
 


