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LEI Nº 762 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPERUNA-RJ, faço saber que a 

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 
 

LEI: 
 

Art. 1º - Está o Prefeito do Município de Itaperuna autorizado a fazer 
concessão em forma de doação de uma área de terras pertencente ao patrimônio 
municipal, ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA FLUMINENSE – CAMPUS ITAPERUNA – RJ, Autarquia 
Federal - para aumento de Unidade de Ensino da Rede Federal de Educação 
Tecnológica no Município de Itaperuna, a qual será desmembrada de maior 
porção conforme Matrícula nº 11.487 - fls 200 do Livro 2-AR – Averbação nº 2, 
do Registro Geral de Imóveis do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Itaperuna 
– Processo Administrativo nº 18.141/2015. 

Parágrafo único – A área a que se refere o artigo está localizada na BR-
356 – Zona Urbana – do 1º Distrito deste Município, medindo 106.686,00m² 
(cento e seis mil seiscentos e oitenta e seis metros quadrados), e tem as seguintes 
características e confrontações: 180,58 metros de testada para a BR- 356; 294,00  
metros de comprimento do lado direito com o Órgão beneficiado; 148,00 metros 
de comprimentos com o lado direito com a Estrada Poço Fundo; 379,38 metros 
de largura no fundos divisando com terras de Cleber Moreira Bastos e outros; 
444,20 metros de comprimento ao lado esquerdo divisando com a parte da 
propriedade de Cleber Moreira Bastos e outros, formando assim, área total de 
106.686,00m2. 

Art. 2º - Fica o Prefeito Municipal de Itaperuna autorizado a assinar 
escritura pública de doação ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE – CAMPUS ITAPERUNA – RJ  - 
Autarquia Federal ligada ao Ministério da Educação – em cumprimento ao 
contido no art. 1º, bem assim, quaisquer outros documentos pertinentes ao ato, 
inclusive termo de re-ratificação. 

Art. 3º - Por se tratar de transação que envolve entes públicos, à luz do 
contido no art. 150, inciso VI alínea “a” da CF/88, sobre a mesma não incidirá 
nenhum tributo, seja a que título for. 

Art. 4º - Se ocorrerem despesas em razão da presente lei que seja de 
responsabilidade da municipalidade doadora, estas correrão à conta de dotações 
orçamentárias próprias.  

Art. 5º - Na hipótese de o donatário desistir da execução do projeto, ou lhe 
der destinação diversa da finalidade prevista no art. 1º da presente lei, o bem 
ora doado, retornará de pleno direito ao patrimônio municipal.  

Art. 6º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
Itaperuna, 07 de dezembro de 2016. 

 
 

ALFREDO PAULO MARQUES RODRIGUES 

PREFEITO MUNICIPAL 


