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Estado do Rio Grande do Sul

MUNiCíPIO DE CAPÃO DO CIPÓ

Gabinete do Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL N° 709, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013.
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Capao do .sa:

"Autoriza o Poder Executivo MuniCipal a

proceder à permuta de bens imóveis da

Administração Pública por parte de bem

imóvel particular e dá outras

providências. "
Assino

ALCIDES MENEGHINI Prefeito Municipal de Capão do Cipó, no uso das atribuições que lhe

são conferidas pelo inciso I do artigo 30 da Carta Federal de 1988; artigo 12, inciso I; artigo 68,

inciso I e artigo 134, inciso V, todos da Lei Orgânica do Município;

FAZ SABER

Que a Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó aprovou e eu sanciono e

promulgo a seguinte LEI:

Art.1° - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a

permutar bens imóveis da Administração Pública, por parle de bem imóvel parlicular, bens

adiante descritos, para fins de promover a reforma da Torre da Igreja, que passará a ser um

Museu Municipal, Bem de Uso Comum do povo, atendendo aos interesses dos Munícipes.
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Art. 2 o - Os bens imóveis dominiais, de propriedade do

Município de Capão do Cipó, objetos da presente Lei autorizativa de permuta, constituem-se

como imóveis públicos, localizados no lote 02 e 03, da quadra 45, na Rua Juvenal Garcia dos

Santos, esquina com a Rua Antônio Garcia dos Santos, medindo, ambos, 11,50 x 30,00m, com

área total de 345,00m2 cada, gravados, respectivamente, na matrícula nO39.536 e nO39.537,

registrados no Ofício de Registros de Imóveis da Comarca de Santiago e, ainda, como

descritos no laudo avaliativo anexo.

Art. 3° - A parte do bem imóvel, a que se refere o art. 1°, e de

propriedade da Mitra Oiocesana, objeto da presente Lei autorizativa de permuta, constitui-se

em um imóvel, localizado na Av. Tancredo Neves, S/N°, lote 21 da quadra 56, medindo 13,00 x

22,00m, com área total de 286,00m2
, gravado na matrícula n" 20.620 do Registro de Imóveis

da Comarca de Santiago, transcrição anterior nO35.240 do Livro 3-AP, fls. 61, ano de 1974,

parte integrante de área maior.

Parágrafo Único - A averbação contida no laudo avaliativo e

registrada no cadastro imobíliário de Capão do Cipó, benfeítoria integrante da parte do imóvel

objeto desta permuta, consiste especificamente em uma Torre de alvenaria, estruturada em

concreto e tijolos de cerâmica, com área superficial de 7,00m2
.

Art. 3 o - A permuta objeto da presente Lei autorizativa é

precedida de justificativa do interesse Público e Laudo de Avaliação Prévia dos Bens Imóveis a

serem permutados, bem como, deverá se efetivar através escritura pública de permuta de bens

imóveis.
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Art. 4° - Da Escritura Pública de Permuta deverá constar,

obrigatoriamente, o valor dos bens imóveis permutados, ressaltando-se que a permuta não

envolve troca de valores.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CAPÃO DO CIPÓ, RS,27 DE DEZEMBRO DE 2013.

Registre-se.
Publique-se.
Em27/12/2013

ERICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO
Secretário Municipal de Administração
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