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ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
 
 
 
 
 
 
LEI N.º 2.978, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017. 

 
EMENTA: Desafeta e autoriza a doação de 
imóvel público municipal para instalação de uma 
Escola Técnica Estadual, 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 Chefe do Poder Executivo autorizando a desafetar e alienar bem público municipal, 

por meio de doação com lote pertencente ao município de Petrolina/PE, ao Governo do Estado de 

Pernambuco, a Secretaria Estadual de Educação, para instalação de uma escola técnica estadual, em 

consonância com as determinações legais contidas na alínea “b” do inciso I no art.17 da Lei Federal 

n° 8666, de 21 de agosto de 1993. 

 

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

desmembrado do LOTE PMP-01, Núcleo 09, situado do Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho,  

localizado no Município de Petrolina-PE, conforme registro do 1º Cartório de Notas, Registro Geral 

de Imóveis , Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas da Comarca de Petrolina-PE, sob nºR-

01, da matricula nº 19.110, do livro 02. 

 

§ 2º - O imóvel objeto especifico desta doação possui área total de 15.112,44 m2 (quinze mil metros 

quadrados), com as seguintes características: 

  

I - Partindo-se da Estaca E1A, situada no limite comum entre o lote descrito e área 03 de 

coordenadas UTM 333.039.5759 ESTE – 8.966.295.2539 NORTE; Segue-se confrontando com 

área de domínio da Estrada E-10, com azimute 165°14’44” e distância 52,656m até atingir a Estaca 

E2 de coordenadas UTM 333.052,9863 ESTE – 8.966.244,3343 NORTE; Segue-se, confrontando 

com área de domínio da Estrada E-10, com azimute 177°09’34” e distância 38,168m até atingir a 

Estaca E3 de coordenadas UTM 333.054,8777 ESTE – 8.966.206,2132 NORTE; Segue-se, 

confrontando com área de domínio da Estrada E-10, com azimute 212°28’46” e distância 38,800m 

até atingir a Estaca E4 de coordenadas UTM 333.034,0422 ESTE – 8.966.173,4820 NORTE; 

Segue-se, confrontando com área de domínio da Avenida Projetada 01, que dá acesso ao Bairro 

João de Deus, com azimute 254°31’49” e distância 25,350m até atingir a Estaca E5 de coordenadas 

UTM 333.009.6103 ESTE – 8.966.166,7203 NORTE; Segue-se, confrontando com área de domínio 

da Avenida Projetada 01, que dá acesso ao Bairro João de Deus, com azimute 259°57’43” e 

distância 87,027m até atingir a Estaca E5A de coordenadas UTM 332.923,9158 ESTE – 

8.966.151,5515 NORTE; Segue-se, confrontando parte com a área 01 e parte com a área 03, com 
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azimute 356°06’11” e distância 111,507m até atingir a Estaca E5B de coordenadas UTM 

332.916,3374 ESTE – 8.966.262,8007 NORTE; Segue-se, confrontando com a área 03, com 

azimute 75°14’49” e distância 127,440m até atingir a Estaca E1A, onde teve início a descrição 

deste perímetro.   

 

Art. 2º- A adoção prevista nesta Lei se efetivará por escritura pública, com cláusula de reversão do 

imóvel ao patrimônio público municipal com todas as benfeitorias realizadas, na hipótese de o 

donatário ensejar a ocorrência de qualquer das circunstâncias abaixo especificadas 

 

I- Transmitir a qualquer título o bem doado sem previa anuência do Poder Executivo 

Municipal; 

 

II- Mudar a destinação prevista nesta lei para o bem doado. 

 

III- Não utilizar o imóvel em conformidade com o Código de Zoneamento do Município. 

 

IV- Não obedecer aos padrões e normas da Lei Municipal nº 09, de 04 de abril de 1983, que trata 

das construções no Município. 

 

V- Não concluir a construção da Escola Técnica Estadual 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 Escola Técnica. 

 

Art. 4º- As despesas de qualquer natureza, decorrente da doação de que trata o Artigo 1º desta Lei 

correrão integralmente por conta do donatário. 

 

Art.5º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em 

contrário. 

 

 
 
Gabinete do Prefeito, em 30 de novembro de 2017. 
   

 
 
 
MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

   Prefeito Municipal 
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