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LEI MUNICIPAL Nº 2.245, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2010. 
 
 

Autoriza a doação de imóvel à Associação 
de Proteção e Assistência aos Condenados 
– APAC. 

 
 

                   A CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS no uso de suas atribuições legais, 

aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono, promulgo e mando publicar a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar doação de imóvel de propriedade do 
Município, localizado na quadra 25, no bairro denominado Cidade Nova, à Associação de 
Proteção e Assistência aos Condenados – APAC para a instalação de sua sede. 

 

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar doação de imóvel de propriedade do 
Município, localizado na quadra 25 – Área para Equipamentos Comunitários, limitando-se 
pela frente na distância de 95 m com a Rua Sete, 112,50 m limitando com a mata ciliar à 
margem do Rio Salinas, 52,50 m limitando com a Rua Dois, com área total de 3.264,64 m², 
tudo em conformidade com o croqui e o memorial descritivo anexos, que ficam fazendo 
parte integrante desta lei. 

 

Art. 3º - O imóvel objeto da presente lei não poderá ser alienado, cedido, arrendado no todo 
ou em parte, sem expresso consentimento do doador, devendo ser mantida a finalidade que 
deu ensejo ao ato de doação, sob pena de reversão ao patrimônio municipal. 

 

Art. 4º - O donatário tem o prazo de cento e oitenta dias, a contar da data da lavratura da 
escritura de doação, para iniciar a construção de sua sede, sob pena de ser rescindida a 
doação celebrada, retornando o bem ao patrimônio público municipal. 

§ 1º - Em casos excepcionais, a critério da Administração, os prazos a que se refere o 
“caput” deste artigo poderão ser prorrogados, uma única vez, por mais sessenta dias. 

§ 2º - No caso de transferência da sede da APAC para outro local, o imóvel, com suas 
edificações, será incorporado ao patrimônio do Município de Salinas. 

 

Art. 5º - O não cumprimento de quaisquer das exigências contidas nesta lei implicará, de 
forma automática, na retomada do imóvel e benfeitorias, mediante Decreto, não gerando ao 
donatário o direito a qualquer indenização. 

 

Art. 6º - Fica o Executivo Municipal autorizado a outorgar escritura pública de doação com 
cláusula de reversão pelo prazo de cinco anos, que será aplicada por Decreto, na hipótese 
de o donatário não cumprir as condições estabelecidas nesta Lei. 
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Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
                   Salinas, 12 de novembro de 2010. 

 
JOSÉ OSWALO MARTINS DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal em Exercício 
 


