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LEI Nº 540/2008                  DE 12 DE JUNHO DE 2008. 
 
 

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
OUTORGA DE CONCESSÃO DE 
DIREITO REAL DE USO DOS IMÓVEIS 
MUNICIPAIS QUE ESPECIFICA 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 outorgar à 
Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará, inscrita no CNPJ 
sob o nº 05.054.929/0001-17, localizada na cidade de Belém, sito na Avenida 
Conselheiro Furtado, nº 1597, concessão de direito real de uso dos seguintes 
imóveis públicos municipais: 
1º) área com 692,00m2 (seiscentos e noventa e dois metros quadrados), com 
frente de 23,00m (vinte e três metros) para a Rua 1º de maio, laterais de 
30,00m (trinta metros), fundo de 23,00m (vinte e três metros), situada na 
quadra formada pelas Ruas 1º de maio, Uruguai, Eldourado e Mamonas, 
distante da esquina com a Rua Uruguai 21,00m (vinte e um metros); no bairro 
Recanto Azul; e, 
2º) área com 286,00m2 (duzentos e oitenta e seis metros quadrados), com 
frente de 26,00m (vinte e seis metros) para a Rua Cristo Redentor, lateral 
direita com 5,00m (cinco metros) e lateral esquerda com 17,00m (dezessete 
metros), fundo com 26,00m (vinte e seis metros), situada na quadra formada 
pelas Ruas Cristo Redentor, Leblon e Candelária; no bairro Gusmão. 
 
Art. 2º. 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. 3º. Os imóveis objetos desta autorização legal deverão destinar-se à 
construção de dois postos de saúde, sendo um em cada área concedida, 
visando a melhoria das ações de saúde a serem desenvolvidas no município 
em atenção básica. 
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Parágrafo Único – Nas atividades desenvolvidas nos termos do caput deste 
artigo, tanto quanto possível, deverá ser empregada mão-de-obra residente e 
domiciliada no Município de Rondon do Pará. 
 
Art. 4º. 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. 5º. A Cessionária constante do artigo 1º 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. 6º. Fica dispensada a realização de concorrência para a concessão do 
direito real de uso sob o imóvel descrito do artigo 1º desta Lei, porquanto 
reconhecido relevante interesse público, além do caráter assistencial à saúde, 
nos termos do art. 107, §1º, da Lei Orgânica Municipal. 
 
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Rondon do Pará, aos doze dias do mês de 
junho do ano de dois mil e oito. 
 
 
 
 

EDILSON OLIVEIRA PEREIRA 

Prefeito Municipal 

 

 

LUZINEA SAID COMETTI 

Secretária Municipal de Administração Planejamento e Gestão 
 

 

RAIMUNDO AMORIM DE SOUZA 

Secretário Municipal de Saúde 

 


