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LEI Nº 1787/2018
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LEI Nº 1787/2018
Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar mediante doação ao Poder Legislativo Municipal, imóvel urbano para construção da sede do 
Poder Legislativo de Paulo Lopes.

NADIR CARLOS RODRIGUES, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara aprovou o 
Projeto de Lei nº. /2018 e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a doar um terreno urbano sito na Rua Maria de Souza Pereira, n.º 181, neste municí-
pio, medindo 777,89m² (setecentos e setenta e sete metros e oitenta e nove centímetros quadrados), inscrito no Registro de Imóveis da 
Comarca de Garopaba sob a matrícula 6.462, ao Poder Legislativo Municipal.

Art. 2º - O imóvel descrito no artigo 1º destina-se exclusivamente à utilização pelo Poder Legislativo Municipal para a construção da sua 
sede, não podendo ser utilizado para finalidade diversa, sob pena de reversão da doação do imóvel ao Município de Paulo Lopes.

§1° É vedado ao Poder Legislativo vender, doar, trocar, ou por qualquer forma de alienação transferir a terceiro a área doada.

§2° A doação a que se refere esta lei tem caráter de irretratabilidade e de irrevogabilidade, nos termos nela previstos.

Art. 3º - As despesas com eventual lavratura e registro da escritura de doação, bem como pelos encargos dela decorrentes é de responsa-
bilidade exclusiva do donatário.

Art. 4º - O Laudo de Avaliação integrará a Escritura Pública de doação por cópias reprográficas.

Art. 5º - Revoga-se a Lei Municipal de n.º 1703, de 03 de maio de 2017 e demais disposições em contrário.

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

NADIR CARLOS RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado a presente Lei no Diário Oficial dos Municípios, em 22 de outubro de 2018.
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