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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 09/2022 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

Temos a honra de submeter para deliberação e apreciação dessa Egrégia Casa de 

Leis, Mensagem e Projeto de Lei Complementar que “DESAFETA ÁREA PÚBLICA E 

AUTORIZA DOAÇÃO PARA A IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR." 

 

CONSIDERANDO que a Igreja do Evangelho Quadrangular presta relevante serviço 

aos moradores deste município, pugnando pela pregação, defesa e prática dos ensinamentos 

da Bíblia Sagrada; 

 

Através do Ofício nº. 001/2021 subscrito pela Pastora Presidente e Superintendente 

da Igreja Quadrangular a Sra. Joselene dos Reis Alves, formulou pedido solicitando a doação 

de um terreno objetivando a construção de uma igreja no Setor Portal da Serra, que atenderá 

uma população de aproximadamente, 2.000 (duas mil) pessoas que mora no mencionado setor. 

 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 53, inciso X, traz a 

obrigatoriedade de Projeto de Lei Complementar para alienação de bens imóveis.  

 

Face ao exposto, na certeza de contar com o apoio de Vossas Excelências na 

aprovação da inclusa propositura, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de estima 

e consideração. 

 

PALÁCIO PACÍFICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE 

GUARAÍ, aos 06 (seis) dias do mês de maio do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois). 

 

____________________________ 

Maria de Fátima Coelho Nunes 

Prefeita Municipal 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 09/2022        DE 06 DE MAIO DE 2022. 

 

“DESAFETA ÁREA PÚBLICA E AUTORIZA 

DOAÇÃO PARA A IGREJA DO EVANGELHO 

QUADRANGULAR - QUE ESPECÍFICA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS." 

   

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Guaraí, Estado do Tocantins, APROVOU, 

e eu, Prefeita Municipal, no uso de minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica desafetada parte da área da APM-03/AVNE-01, com área total de 894,82m 

² com os seguintes limites e confrontações:  

 

Leste: 10,00 metros + 7,36 metros de frente com a Rua Manacá da Serra;  

Oeste: 10,00 metros + 6,81metros de Fundo com a Rua Magnólia; 

Sul: 52,64 metros na lateral direita com a Rua Buriti; 

Norte: 64,11 metros na lateral esquerda com a APM-03/AVNE. 

  

Art. 2º Fica a Chefe do Poder Executivo autorizada a doar a área desafetada no artigo 

anterior, para a Igreja do Evangelho Quadrangular, inscrita no CNPJ sob o nº. 

62.955.505/0001-67, para construção e funcionamento de Templo Religioso no Setor Portal 

da Serra. 

 

Art. 3º. Ressalvados os casos em que o imóvel sirva como garantia para financiamento 

da obra a que se refere o artigo 2º, fica a doação onerada com as cláusulas de inalienabilidade 

e impenhorabilidade do imóvel pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar do término da 

construção. 

 

Art. 4º. Caso a área objeto da doação não seja utilizada no exercício da finalidade 

pretendida, esta deverá ser revestida ao patrimônio do Município, independente de 

indenização, com todas aas benfeitorias e acessões implantadas. 

 

Art. 5º. Deverá constar na Escritura Pública de Doação cláusula de reversão da área 

de terreno do patrimônio deste Município, nos casos de desvio de finalidade ou de não 

realização das obras necessárias ao cumprimento de sua finalidade, dentro do prazo de 02 

(dois) anos, a contar da efetivação da doação conforme disposto no art. 13, inciso I, alínea a, 

da Lei Orgânica Municipal. 

 

Art. 6º As despesas decorrentes da lavratura da Escritura Pública de Doação e demais 

encargos, inclusive, o recolhimento do imposto sobre transmissão de bens imóveis, bem como, 

o seu consequente registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca correrão 

integralmente por conta da outorgada donatária. 
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Art. 7º Fica autorizado o Executivo Municipal, após processada a doação, realizar 

todos os registros contábil e patrimonial necessários ao cumprimento da presente lei. 

 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

PALÁCIO PACÍFICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE 

GUARAÍ, 06 (seis) dias do mês de maio do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois). 

 

 

___________________________ 

Maria de Fátima Coelho Nunes 

Prefeita Municipal 
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