
 
Lei 645/2003                                             Curralinho,(Pá),  20/11/2003. 
 

 
Dispõe sobre a Alienação por Doação de um 
terreno do Patrimônio Público Municipal 
para PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA, 
CONGREGAÇÃO PEQUENAS IRMÃS 
MISSIONÁRIAS DA CARIDADE  e  dá outras 
providências. 

 
 
 Faço saber que a Câmara Municipal de Curralinho aprovou e 
eu sanciono a seguinte lei: 
 
 
 Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a alienar 
por doação, um  Terreno  integrante do Patrimônio Público Municipal, à  
PARÓQUIA DE SÃO JOÃO BATISTA, CONGREGAÇÃO PEQUENAS 
IRMÃS MISSIONÁRIAS DA CARIDADE, COMUNIDADE MÃE DA 
ESPERANÇA,  nos termos dos artigos 97,98,99 e seus parágrafos, – 

da Lei Orgânica do Município de Curralinho, destinado a exploração e 
expansão do Projeto Dom Orione semente de Vida Nova com Hortas 
Comunitárias.  
 Art. 2º - O  referido terreno pertencente ao Patrimônio Público 
Municipal, está situado à Av. Dom Orione s/nº - Bairro da Prainha  
medindo 235 m pela Dom Orione (Sul), 410m pela lateral fazendo 
limite com as residências da Travessa Nicanor (Oeste) e Leste/Norte 
com à margem do igarapé Izabel.  

Art. 3º - Fica revogado o Decreto de Autorização para uso da 
área Concedida por Decreto Executivo nº 004/2001 de 25/04/2001, 
com aprovação do Legislativo, à extinta ACMC (Associação para 
Crescer o Município de Curralinho), criada à partir do PREÁ – 
Programa de Renda Autônomo do governo do Estado do Pará, lot 
Curralinho, por motivo da entidade beneficiária não estar mais em 
atividade na área, e o não cumprimento dos termos alencados no bojo 
do ato concessivo, aprovado pelo legislativo e sancionado pelo prefeito 
Municipal.  Fica revogado também a lei 453/2002 de 11/11/2002 que 
concedeu terreno à Paróquia de Curralinho. 
 
 Art. 4º -  A Paróquia de São João Batista e Comunidade Mãe da 
Esperança, beneficiária da presente lei, terá o prazo de 02 (dois anos) 
para Implantar os objetivos desta lei, findo o prazo sem execução, o 
Terreno Urbano ora autorizado, será reintegrado novamente ao 
Patrimônio Público Municipal. Ainda que implantado, Conforme dispõe 



lei 446/2001. de 22.10.2201. Aprovada pela Câmara, o terreno ora 
doado, não poderá ser vendido ou transferido a terceiros, sem que 
antes seja manifestado o interesse do Município pela área. Se 
responsabilizando de antemão pela conservação da área e 
pagamentos de impostos e taxas (se caso existirem).  
 Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas  as disposições em  contrário. 
 
 Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se. 
 

 
 
 
 Em,  20  de Novembro  de 2003. 
 
 
 
 
 ÁLVARO AIRES DA COSTA 
 Prefeito Municipal 
 
 

 Leônidas Rodrigues de Freitas 

 Secretario de Administração 
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Ilmo. Sr. 

Gilmar Macedo Martins 
Presidente da Câmara e Demais vereadores. 
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Encaminhamos ao Poder Legislativo, Projeto de Lei que 

dispõe sobre um pleito de área do patrimônio público para a 

Igreja Católica de Curralinho. Conforme oficio enviado pelo 

Pároco local Pe. Mateus que relata as dificuldades enfrentadas 

pela igreja numa área que antes autorizamos na cabeceira da 

rua Dom orione que segundo o padre, encontra-se empestado 

de cupins, inviabilizando qualquer atividade agrícola no local. 

Diante do conhecimento que temos e também os senhores, a 

igreja vem tendo iniciativas que merecem a atenção do poder 

publico. Por isso diante da solicitação de troca da área por 
outra pleiteada a antiga área do Sr. Gaúcho que compramos 

para o patrimônio municipal. Achamos justo ceder-mos para a 

igreja, já que a outra entidade que ostentava a cessão não 

mais se encontra em atividade na área.     

 

 

É o que esperamos. 

 

 
Atenciosamente 

 

 

 

Álvaro Aires da Costa 

Prefeito Municipal. 
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