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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

CNPJ NO. 05.131.180/0001-64 - Fone: (93) 3547-3044 
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 - Centro - CEP: 68.250-000

LEI N°. 5.885, de 26 de outubro de 2021.

“Autoriza o poder executivo 
municipal a adquirir imóvel para 
sediar a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social do 
Município de Óbidos/PA.”

0  PREFEITO MUNICIPAL DE ÓBIDOS, Estado do Pará.

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o. Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir, mediante a realização de 
processo de compra, o bem imóvel assim descrito:

1 -  01 (um) Imóvel, situado em área urbana medindo 638,00 m2 (seiscentos e 
trinta e oito metros quadrados), edificado em sua superfície um edifício de 
alvenaria medindo 340,00 m2 (trezentos e quarenta metros quadrados). Imóvel 
situado na frente com a Rua Dr. Picanço Diniz, s/n°, Bairro de Lourdes, e suas 
laterais com as Travessa Rui Barbosa e Acioli Lins, e Marechal Rondon, tudo 
conforme certidão de matrícula de n°. 848, Registro Geral n° 02, as folhas n°. 001, 
Livro n° 2.

Art. 2o. O imóvel acima escrito será adquirido pelo valor de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais, fixo e irreajustável, a serem pagos em 03 (três) parcelas. 
Sendo a 01 no valor de R$ 200, 000.00 (duzentos mil reais) e 02 (duas) iguais e 
sucessivas de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

§1°. Os valores mencionados no caput deste artigo não sofrerão qualquer tipo de 
correção ou reajuste.

§2°. O pagamento das prestações mensais terá início no mês de Julho do 
exercício financeiro de 2021.

Art. 3o. A área cuja a aquisição é autorizada pela presente Lei visa atender às 
necessidades do Município, tendo em vista a utilidade pública para implantação 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES.Fica o Chefe do 
Poder Executivo Municipal autorizado a firmar as competentes e necessárias 
escrituras públicas e praticar todos os atos inerentes à formalização da aquisição 
do imóvel objeto desta Lei.

Art. 4o. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas, 
próprias previstas no orçamento vigente.

)or dotações

Art. 5o Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
competentes e necessárias escrituras públicas e praticar todos os atos 
à formalização da aquisição do imóvel objeto desta Lei.
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Art. 6o. Esta Lei 

Art. 7o. Revogam- 

GAaSINETE DO P

m vigor na data de sua publicação, 

disposições em contrário.

O MUNICIPAL DE ÓBIDOS, em 26 de outubro de 2021

A pA^ILVA
Municipal de Óbidos.

Registrada e publicada na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO HUMANO, em 26 de outubro de 2021.

Secretário Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano.


