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ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
 

 

 

LEI Nº 2.899/2017 , DE 24 DE MARÇO DE 2017.  

 

Desafeta e autoriza doação de imóvel público 

municipal para instalação de uma unidade de 

bombeamento de água – Booster em favor para a 

concessionária operadora do sistema, atualmente 

a COMPESA, e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, faz saber 

que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar e a alienar bem público municipal, por 

meio de doação, através de contrato, um lote de terreno pertence ao Município de Petrolina, 

para a instalação de uma estação de bombeamento de água – Booster para a Concessionária 

operadora do sistema, atualmente a Companhia Pernambucana de Saneamento S/A - 

COMPESA, em consonância com as determinações legais contidas no alínea “b” do inciso I 

do artigo 17 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1933. 

 

§ 1º O imóvel de que trata o caput deste artigo fica localizado no Loteamento Pedra Linda, 

quadra destinada à equipamentos comunitários, denominada Quadra “CA”, conforme registro 

do 1º Cartório  de Notas, Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos e das Pessoas 

Jurídicas da Comarca de Petrolina – PE - matricula 29.188 de 14/12/1992. 

 

§ 2º O imóvel objeto específico desta doação possui área total  de 143.51m² (cento e quarenta 

e três metros e cinquenta e um centímetros quadrados), com as seguintes características:  

 

I - ao norte limita-se com a quadra “CA” - equipamentos comunitários (creche), medindo 

6,80m (seis metros e oitenta centímetros); 

 

II - ao Sul limita-se com a Avenida Marechal Hermes da Fonseca, medindo 6,84m (seis 

metros e oitenta e quatro centímetros); 

 

III - ao leste limita-se com a quadra “CA” - equipamentos comunitários (creche), medindo 

20,74m (vinte metros e setenta e quatro centímetros); 

 

IV - ao oeste limita-se com a quadra “CA” - equipamentos comunitários (creche), medindo 

21,47m (vinte e um metros e quarenta e sete centímetros). 

 

Art. 2º. A doação prevista nesta Lei se efetivará por escritura pública, com cláusula de 

reversão do imóvel ao patrimônio público municipal, com as benfeitorias realizadas, na 
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hipótese do donatário ensejar a ocorrência de qualquer das circunstâncias abaixo 

especificadas: 

 

I – transmitir a qualquer título o bem doado sem prévia anuência do Poder Executivo 

Municipal; 

 

II – mudar a destinação prevista nesta Lei para o bem doado; 

 

III – não utilizar o imóvel em conformidade do Código de Zoneamento do Município; 

 

IV – não obedecer aos padrões e normas da Lei Municipal n°. 09, de 04 de abril de 1983, que 

trata das construções no Município; 

 

V – não concluir a construção da estação de bombeamento de água – Booster no prazo de 24 

(vinte e quatro) meses, a contar da data do registro da doação no Cartório de Registro de 

Imóveis. 

 

Art. 3º Não será permitido ao Poder Executivo Municipal qualquer tipo de ajuda na 

construção da referida estação de bombeamento de água – Booster. 

 

Art. 4º As despesas de qualquer natureza, decorrentes da doação de que trata o art. 1º desta 

Lei correrão integralmente por conta do donatário. 

 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

   

 

 

 

   

 

GABINETE DO PREFEITO, EM 24 DE MARÇO DE 2017. 

   

 

 

 

 

 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

Prefeito Municipal  
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