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Projeto de Lei nº 009/2022 
De 26 de maio de 2022 

 
“Autoriza o chefe do Poder Executivo 
Municipal, a Transferir, por doação, um terreno 
urbano, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus 
Mãe para a construção de um Centro 
Humanitário, com finalidade social e religiosa, e 
dá outras providências”. 

 
O Excelentíssimo senhor JOSÉ DELCICLEY PACHECO VIEGAS, 

Prefeito Munícipio de Melgaço, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais, previstas na Lei Orgânica Municipal, bem como o Parágrafo Único 
do Artigo 38 da Lei nº 599, de 01 de abril de 2011, apresenta a esta respeitável 
Câmara Municipal de Melgaço, o presente projeto de lei, para discussão e 
aprovação. 

 
Faço saber que a Câmara Municipal analise a seguinte Lei: 
 
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 

transferir, por doação, um terreno urbano com área total de 800m2 (oitocentos 
metros quadrados) à IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS MÃE, com CNPJ: 
04.969.945-0001-77, com endereço na TV. QUATORZE DE MARÇO, nº 1105, Bairro 
NAZARÉ, Cep 66000-000, na cidade de BELÉM-PARÁ, tendo como seu 
representante o senhor PASTOR SAMUEL CÂMARA, brasileiro, casado, com RG de 
nº 220854/SPP-Am e CPF de nº 929.634.638-04, residente e domiciliado na TV 
Curuzu, nº 1438, Bairro Marco, cep 66093-801, na cidade de Belém-Pá, para a 
construção de um CENTRO HUMANITÁRIO com finalidade social e religiosa. 

 
Parágrafo Único. O terreno a que se refere o caput do artigo 1º, 

encontra-se situado NA ESTRADA MELGAÇO JANGUI, S/N, BAIRRO CENTRO, na 
cidade de Melgaço-Pá, CEP68.490-000, medindo 20 (vinte metros) de frente, por 
100 (cem metros) ditos de fundo, confinando com quem é de direito, medindo 
40,00m e pelo lado esquerdo com terras de quem é de direito, medindo 40,00m e 
fundos com quem é de direito, totalizando uma área de 800m2. 
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Art. 2º. O terreno objeto da presente Lei será destinado 
exclusivamente para a construção de um Centro Humanitário com finalidades 
social e religiosa. 

 
Art. 3º. O imóvel deverá estar edificado no prazo máximo de 02 

(dois) anos a contar da data da promulgação da presente Lei. 
 
Parágrafo único. Havendo desvio de finalidade, importará na 

imediata revogação do termo de doação e a retrocessão do imóvel ao patrimônio 
do Município, sem que isso implique em qualquer direito à retenção ou 
indenização ao donatário. 

 
Art. 4º. Todos os demais direitos e obrigações das partes 

constantes do termo de Doação que faz parte integrante desta Lei. 
 

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Plenário Francisco Mamede, 
Em 21 de junho de 2022 
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