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MUNICIPIO DE CAPÃO DO CIPÓ
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"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
,,~UNICIR1:L hf~ftqC~PFRÀ PERMUTA DE

~ 7 ,1) ~BENS IM~~),'lÉIS..,· DA \ ADMINISTRAÇÃO
, -- ,Pl:JBLlCA POR, PARTE DE BEM IMOVEL.." ,

PARTI6UbAR-': E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS."

Ik"',- 11, -~
. "h~! ,j'::{:I!:\'

Prefeito Municipal de Capão ;.tdo(Cipó; RS, no uso
.- ~ , r-r -~.

das atribuições que lhe são cooferidas pelo artigo 30, inciso I, da.., " '" ,r . , ,~
Constituição Federal/88; artigo 12, in'ciio 'I~artigo 44" in~i-soil,' todos da lei

Orgânica do Município,

que a Câmara de Vereadores de Capão do Cipó, .aproyou e eu sanciono e promulgo a
seguinte LEI: ,-" - •

r ; Ir','
.,~Art.1° - Fica o Poder ExeéGtivo Municipal, autorizado a

- _ r

permutar bens imóveis da Administração Pública, p-or parte de bem imóvel particular, bens

adiante descritos, para fins de promover a abertura de estrada atendendo o interesse de

diversos agricultores do município,

Art. 2° - Os bens imóveis dominiais, de propriedade do

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

como imóvel público, localizado no lote 01, da quadra 38, na Rua Osvaldo Aranha, esquina

com a Alcides Nascimento e Silva, medindo 13,00 m, pelo lado direito com o lote 02 de

-~c-=/ ,T --.
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propriedade do Município, com área total de 304,00m2
, gravados, respectivamente, na

matrícula nO 39.47.866, 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 do senhor Francisco Abilio Lunarde Nunes, objeto da presente Lei

autorizativa de permuta, constitui-se em um imóvét\localizado na malha rural do Município

de Capão do Cipó, local denominado- Passq da,f.~e:ra, ';c,om\asfs~guintes confrontações e

medidas a serem permutadas: ao Norte com o Proprietário medindo 160,00 m, pelo Sul com

a estrada Municipal de passo<,Ç!fl~~:""rJL~çuõE.o•.•1W~"~~0 ikste c~m lajeado Passo da

Areia medindo J5,~m, pelo ~ com o P-ro~rietáriQ rnedinãõ 15,00 n1:.Com área de 2.400

!
Parágrafo Único - A averbação contida no laudo avaliativo e registrada no cadastro

imobiliário de Capão do Cipó, benfe,itoria integrante da parte do imóvel objeto desta permuta,
,~:,. -.~:., - .

consiste especif!camenfe em um~ área detterra Je~ean:'p'os;el.matos. íh.~_, ,:'
;,?~·;â v -:;?t: 4~.,-ri[. .per.m~a~;p~ .pr!pe.1{e.~,L4í~;~~.torizativa é~f'4" l ._~ " . < •• - -, ~ •••. ~ 1 " ~ \. ~ V ; r;~

precedida q~ justificativa do interes(e Públiê~' é' Laudo de Avaliaçãe p'révia dos Bens
•• " _ ••••••• - • • ~ r

Imóveis a serem permutados: bem como, d'eve[á'·!se .efetivar àtr~yés'.·escrrfura" pública de
. ,

permuta de bens imóveis. ~i'> :

. ·~'I ~. ..•Arf.?".5° - Da "Eséritura'PYlbliCa'à~~~~rnlÍtaJteverá constar,
,._~j I t.."" ".~~.'O' , , ' ~\iJl' ;jI' 7/1 "

obrigatoriamente, ~\~aIOr dp~ bens ill},óveis per~l;Itaêlos\ ress~~~~~,~~rse's:\uea permuta não
envolve troca de,.valol:es.,j·1 , k '~1,\k~1

, " '#l '

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CAPÃO D0. C Ó~RS, 07 DE OUTUBRO DE

2015.

Registre-se.
Publique-se.
Em 07/10/2015.
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