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LEI Nº 3.093, DE 23 DE AGOSTO DE 2018  
 
 

EMENTA: Autoriza o Chefe do Poder 

Executivo Municipal a alienar por doação 

área pública sobre sua titularidade em favor 

do Fundo de Arrendamento Residencial 

FAR, representado pela Caixa Econômica 

Federal, 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 -  Objetivando promover a construção de moradias destinadas à alienação não 
onerosa para famílias com renda mensal de até 03 (três) salários mínimos, no âmbito 
do PMCMV — Programa Minha Casa Minha Vida, fica autorizado o Chefe do Poder 
Executivo Municipal a alienar por doação ao FAR — Fundo de Arrendamento 
Residencial, regido pela Lei Federal no 10.188/2001, representado pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL CAIXA, responsável pela gestão do Fundo Financeiro e 
Operacionalização do PMCMV, 461 (quatrocentos e sessenta e um) lotes de uma área 
denominada Loteamento Pedra Linda, registrada no Livro 2, Matrícula 29.188, no 
Cartório do Registros Públicos de Petrolina/PE, que passa a ser área de interesse 
social para fins de implantação de projeto de habitação de interesse social. 

 

Parágrafo Único - As áreas descritas neste artigo ficam desafetadas de sua natureza 

de bem público e passam a integrar a categoria de bens dominicais. 

 

Art. 2º - Os bens imóveis descritos no Artigo 1 0 desta Lei serão utilizados 

exclusivamente no âmbito do PMCMV — Programa Minha Casa Minha Vida — 0 a 3 

Salários Mínimos — e constarão dos bens e direitos integrantes do patrimônio do 

Fundo Financeiro, com fins específicos de manter a segregação patrimonial e contábil 

dos haveres financeiros e imobiliários, observadas, quanto a tais bens e direitos, as 

seguintes restrições: 

I- Não integram o ativo da CAIXA; 

 

II-Não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação da CAIXA;  

III-Não compõem a lista de bens e direitos da CAIXA, para efeito de liquidação judicial 

ou extrajudicial; 

IV- Não podem ser dados em garantia de débito de operação da CAIXA; 
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V- Não são passíveis de execução por quaisquer credores da CAIXA, por mais 

privilegiados que possam ser; 

VI- Não podem ser constituídos quaisquer Onus reais sobre os imóveis. 

Art. 3º - Os imóveis, objetos das doações entabuladas nesta Lei, ficarão isentos dos 

recolhimentos dos seguintes tributos: 

I-ITBI — Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, quando das transferências dos 

imóveis, objetos desta Lei; 

II-  IPTU — Imposto Predial e Territorial Urbano, enquanto permanecerem sob a 

propriedade do FAR; 

Art. 40. A doação prevista nesta lei se efetivará por escritura pública, com cláusula de 

reversão ao patrimônio público municipal, na hipótese de o donatário ensejar a 

ocorrência de qualquer das circunstâncias abaixo especificadas: 

I- Mudar a destinação prescrita nesta Lei para os bens doados; 

 

II-Não iniciar a obra no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da vigência da 

presente Lei. 

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

disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito, em 23 de agosto de 2018. 
 
 
 
 
 
 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 
Prefeito Municipal 
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ATO DE SANÇÃO Nº 1218/2018 

 
 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, desincumbindo-se de suas atribuições 
legais e com arrimo no art. 60, inciso V, da Lei Orgânica do Município, e considerando 
o atendimento do regular procedimento legislativo à espécie aplicado. 
 
 
I) - RESOLVE: SANCIONAR e PROMULGAR a lei que “Autoriza o Chefe do Poder 

Executivo Municipal a alienar por doação área pública sobre sua titularidade em 

favor do Fundo de Arrendamento Residencial FAR, representado pela Caixa 

Económica Federal, e dá outras providências”. Tombada sob nº 3.093, de 23 de 

agosto de 2018. Publique-se, nos termos e na forma da lei. 

 
 
 
 
Gabinete do Prefeito, em 23 de agosto de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


