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LEI MUNICIPAL Nº 402/2006 

 
 

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a alienar, 
através de doação, imóvel urbano para a edificação da 
sede própria da Agência dos Correios – ECT - no 
município de Paranaíta, Mt. 
 

 
   PEDRO DE ALCÂNTARA, Prefeito Municipal de Paranaíta Estado de 
Mato Grosso no uso de suas  atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e 
eu sanciono a seguinte Lei:  
 

Art. 1º - Fica Autorizado o chefe do executivo municipal de Paranaíta, 
Estado de Mato Grosso, a ALIENAR, através de DOAÇÃO, com base na Lei 8.666/93, 17, I, b, 
o Lote urbano nº.42,  da quadra 01, do Loteamento Central, localizado no município de 
Paranaíta, Mt., à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT – inscrita no CNPJ 
n.34.028.316/6341-10. 

 
Art. 2º - O imóvel urbano ora doado se destina exclusivamente para a 

edificação da sede própria da donatária, assim como de alojamento para utilização exclusiva 
do(s) seus funcionário(s). 

 
Art. 3º - A donatária somente poderá fazer construção de alvenaria no lote 

urbano doado através desta lei, devendo a construção ser de no mínimo 170,00 (cento e setenta) 
metros quadrados.  

 
Art. 4º - Esta lei perderá sua eficácia na hipótese de que não sejam 

cumpridas as condições acima, e no caso da donatária não iniciar a construção prevista na 
planta baixa – anteprojeto – anexo, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, assim como não 
terminar a referida construção após 180 (cento e oitenta) dias a contar do seu início, contando-
se estes prazos a partir da publicação desta lei.  

 
Art. 5ª - A Escritura pública de transferência relativa a esta doação será 

lavrada e assinada após o cumprimento das condições acima estabelecidas.  
 
Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 
Gabinete do Prefeito, 20 de junho de 2006. 
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