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PROJETO DE LEI Nº 005/18 de 12 de março de 2018

Dispõe sobre a REVOGAÇÃO DA LEI Nº 422/2004 
de 17 de março de 2004, que dispõe sobre a 
doação de imóvel urbano no Município de 
Paragominas e dá outras providências.  

Considerando, que o imóvel objeto da doação da Lei nº 422/2004, de 
17/03/2004, destinado a regularização do ABRIGO DOS IDOSOS DE 
PARAGOMINAS “SÃO VICENTE DE PAULA” e que a instituição social gestora de 
tal abrigo desistiu de administrá-lo, tendo esta sido repassada para o Município de 
Paragominas;

Considerando, as recomendações da Promotoria de Justiça de Paragominas, 
através do Promotor de Justiça Dr. Reginaldo César Lima Alvares, que solicita 
adoção de providências legais a fim de não permitir a ruptura no atendimento aos 
idosos em espaço de longa permanência nesta Cidade;

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS/PA, Sr. PAULO POMBO 
TOCANTINS, no uso das atribuições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, 
apresenta para apreciação dessa Câmara Municipal de Vereadores o seguinte 
Projeto de LEI:

Art. 1º. Fica REVOGADA a Lei nº 422/2004, de 17 de março de 2004, que 
dispõe sobre a doação do imóvel urbano situado na Quadra 14, no Bloco 07, lotes 
06, 07, 08, 18, 19, 20 e 21, no Bairro Jardim Bela Vista, nesta Cidade, contendo 
2.249m² (dois mil, duzentos e quarenta e nove metros quadrados).

Parágrafo Único – O imóvel objeto desta Lei, fica destinado a uma UNIDADE 
DE PERMANÊNCIA DOS IDOSOS EM PARAGOMINAS, com a gestão da 
Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2°. Fica a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, autorizada a adotar 
todas as medidas legais, com vistas a garantir o fiel cumprimento desta Lei.

Art. 3º. Ficam revogadas todas as disposições em contrário.
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Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paragominas (Pa), 12 de março de 2018.

PAULO POMBO TOCANTINS
Prefeito Municipal



Página 3 de 3

PROJETO DE LEI Nº 005/18 de 12 de março de 2018

Dispõe sobre a REVOGAÇÃO DA LEI Nº 422/2004 de 
17 de março de 2004, que dispõe sobre a doação de 
imóvel urbano no Município de Paragominas e dá 
outras providências.  

JUSTIFICATIVA

Senhora Presidente;

Senhores Vereadores (as);

Apresento para apreciação dos nobres Edis dessa Casa de Leis o Projeto de Lei que 
pretende REVOGAR a Lei nº 422/2004, que promoveu a doação de uma área 
urbana para regularizar o ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, uma vez que a 
instituição social gestora de tal abrigo desistiu de administrá-lo, tendo esta sido 
repassada para o Município de Paragominas;

Desta forma, a UNIDADE DE PERMANENCIA DOS IDOSOS EM PARAGOMINAS, 
passa a integrar a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, se constituindo em mais um serviço prestado pela gestão municipal à 
população de Paragominas.

Informo, ainda, que tal unidade já se encontra sob nossa gestão. Destaco que 
referido projeto visa regularizar o serviço e possibilitar a regular locação de recursos 
no Orçamento Municipal, com vistas a garantir o cumprimento das disposições do 
ESTATUTO DO IDOSO.

Certo que mais uma vez posso contar com o apoio dessa Casa de Leis, solicito que 
seja apreciado e votado em CARATER DE URGÊNCIA para que tal unidade não 
sobre solução de continuidade.

Cordialmente;

PAULO POMBO TOCANTINS
Prefeito Municipal


