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LEI Nº.2021/2021
De 31 de março de 2021.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERIR,

POR DOAÇÃO, UM TERRENO URBANO,À CÂMARA MUNICIPAL DE SETE

BARRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE SUA SEDE, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.” 

DEAN ALVES MARTINS, Prefeito Municipal de Sete Barras, Estado de São

Paulo, no uso das atribuições que lhe são asseguradas pela legislação em vigor, FAZ SABER que,

ouvido o Plenário, a Câmara Municipal APROVOU e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Artigo 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir, por

doação à Câmara Municipal de Sete Barras, do seguinte imóvel:

1 – “Lote 107-A (cento e sete A) com área de 1.547,98 m2 (um mil quinhentos e quarenta e sete

metros quadrados e noventa e oito decímetros quadrados) localizado no lado impar da Rua

Antonio Jorge da Silva, antiga Avenida Marginal esquina com Rua José Valdomiro Ferreira, antiga

Rua Projetada Dois, segue descrito com as seguintes medidas e confrontações: pela frente com

31,55m (trinta e um metros e cinquenta e cinco centímetros) confronta-se com a Rua Antonio

Jorge da Silva, antiga Avenida Marginal; no lado direito com 53,64m (cinquenta e três metros e

sessenta e quatro centímetros) confronta com a Rua José Valdomiro Ferreira, antiga Rua Projetada

Dois; no lado esquerdo com 55,80m (cinquenta e cinco metros e oitenta centímetros) confronta

com propriedade da Prefeitura Municipal de Sete Barras e nos fundos com 26,40m (vinte e seis

metros e quarenta centímetros) confronta com o lote nº 107B”. 

2 – Que o imóvel descrito se encontra registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Registro/SP na matrícula nº 24.590 do Livro nº 2 de Registro Geral, em nome da Prefeitura

Municipal de Sete Barras, livre e desembaraçado de quaisquer ônus. 

Artigo 2º - Que o imóvel ora destinado para doação, terá como finalidade

única e exclusiva para a construção da sede da Câmara Municipal de Sete Barras, devendo, no

prazo de até 02 (dois) anos, iniciar as obras de construção, e no prazo de até 6 (seis) anos

comprovar o final da execução das obras.

Parágrafo Primeiro - A presente doação tornar-se-á ineficaz se no prazo estabelecido, que será

contado a partir da assinatura do respectivo instrumento de doação com encargos, a donatária

não concluir as obras de acordo com o projeto que apresentar, ou não iniciar as atividades para a

qual se destinou ou, em qualquer tempo paralisar ou alterar o fim a que se propôs, reverte-se o

imóvel à doadora, sem direito a qualquer indenização por benfeitorias já realizadas ou a
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restituição de valores aplicados por parte daquela, cujo prazo poderá eventualmente ser

prorrogado por mais 02 (dois) anos. 

Parágrafo Segundo – A realização do encargo previsto no parágrafo anterior só poderá ser

prorrogada pelo mesmo prazo, por motivos plenamente justificados e autorizado expressamente

pelo Poder Executivo, se realizado 30 dias antes do vencimento do prazo de 02 (dois) anos. 

Artigo 3º - Após cumprir as exigências do artigo 2º e seus parágrafos

desta Lei, o Poder Executivo se obriga a outorgar a respectiva escritura pública de doação dos

imóveis mencionados para o patrimônio da donatária, em caráter definitivo, mediante a

expedição pelo órgão técnico da doadora, de laudo técnico em que fique consignado o

cumprimento do encargo. 

Artigo 4° - As despesas decorrentes com a aplicação da presente Lei

correrão por conta de dotação orçamentária suplementada se necessárias.

Artigo 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas

as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Sete Barras, em 31 de março de 2021.

Dean Alves Martins

Prefeito Municipal

Higino Jerônimo da Rosa Junior
Sec. de Adm. e Finanças




