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ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO 

PODER LEGISLATIVO 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2020 CM/PD-DE. 

Alterar o art. 2°, da Lei Municipal nº 

811/2015, que Cria o Programa de doação 

de lotes Urbanos a Famílias de baixa renda e 

dá outras providencias. 

A Câmara Municipal de Pau D’Arco: 

Art. 1° - Fica alterado do art. 2º da Lei nº 811, de 15 de setembro de 2015, o 

seguinte Art. 2°: 

“Art. 2° – Os lotes e chácaras que serão doados as famílias de 

baixa renda terá que ter a seguinte metragem; lotes 10 (dez) 

metros de largura por 30 (trinta) de cumprimento, 10X30”. As 

chácaras a ser doadas obedecerão aos seguintes requisitos; 

I- As famílias para ser beneficiadas com chacra terá 

que ter no local produção de hortifrutigranjeiro na 

área que está ocupada. 

II-  A família só poderá ser beneficiada com uma única 

chácara. 

III- As chácaras não poderão ser doadas no perímetro 

do loteamento no centro, tem quer em áreas mais 

afastada. Obedecerá a seguinte metragem 60 

(sessenta) metros por 100 (cem) metros 60X100. 

IV- Asa doações será feita com prioridades para as 

famílias que já está residindo e com produção no 

local. 

§ 1° Os requisitos para ser beneficiado pelas doações citadas obedecerá as 

exigências do Art. 2° da lei 811/2015. 

Art. 2º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.  

Pau D’Arco - PA, 26 de fevereiro de 2020. 

  Vereador DOMINGOS ENFERMEIRO 
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ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO 

PODER LEGISLATIVO 

 

Justificativa 

Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente. 
 
Excelentíssimos Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Pau D’Arco. 
 

Dirijo-me a Vossas Excelências para encaminhar o presente Projeto de Lei 

Complementar, que "regulamentar as metragens dos lotes a ser doados e 

chácaras.” Com nossos cumprimentos, tenho a honra de trazer ao conhecimento 

desta Doutra Casa de Leis, o presente Projeto de Lei em que atento a nossas leis 

municipais de que tratam de doações de lotes no perímetro urbano de nosso 

município, percebi que são vagas não tem uma boa especificação nos critérios 

para que as famílias possa ser beneficiadas com relação ao tamanho dos lotes e 

chácaras, e também não a lei que trata de doações de chácaras para aquelas 

famílias que trabalha com hortifrutigranjeiro. Para que melhor a lei n° 811/2015 - 

que Cria o Programa de doação de lotes Urbanos a Famílias de baixa renda e dá 

outras providencias, possa atender a demanda em nosso município temos que 

melhor especificar os tamanhos dos lotes e chácaras. 

Respeitando os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade 

e da moralidade, bem como embasamento do art. 143, paragrafo único, I do 

regimento interno desta casa, devendo o mesmo projeto de lei complementar 

respeitar os tramites descritos ao art,143 á 145 do regimento interno. 

As doações e regularizações que se pretende realizar são de relevante 

interesse público. A obra é de interesse social. Será sem dúvida de suma 

importância aos munícipes Paudarquense. Diante do exposto, é plenamente 

justificável o referido projeto de lei complementar. Acreditamos no êxito desta 

Casa de leis, e conto com apoio de Vossas Excelências para aprovação deste 

projeto tão importante. 

 

 

Pau D’Arco em 26 de fevereiro de 2020. 

 

 

DOMINGOS ENFERMEIRO 

VEREADOR 

 


