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LEI MUNICIPAL N. 1.834, DE 27 DE MAIO DE 2.015

"AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 
REAUZAR PERMUTA DE BEM PUBLICO 
IMOVEL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”

A Camara Municipal de Turmalina aprovou e Eu, Prefeito Municipal, 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° - Pica o Poder Executive Municipal autorizado a permutar o imdvel 
publico pertencente a Municipalidade, constituido per urn imdvel urbane com 
area total de 212,22 M2 (duzentos e doze metros quadrados vinte e dois 
centimetres quadrados). lote n. 07, situado na Rua Do Esporte, n. 315 - 
bairro Vila Nova, nesta cidade, devidamente identificado conforme memorial 
descritivo e levantamento planimetrico anexo 01 e 02, com o um imdvel 
urbano com drea de 204,07 M2 (duzentos e quatro metros quadrados e sete 
centimetres quadrados), de propriedade do Sr. Claudine Coelho Silva, 
situado na Rua Santa Catarina, s/n. - bairro Caxambu, nesta cidade, 
devidamente identificado conforme memorial descritivo e levantamento 
planimetrico anexo 03 e 04.

Paragrafo Unlco - Os memoriais descritivos e levantamentos planimdtricos 
dos imdveis descritos no caput sao parte integrante desta Lei.

Art. 2° - Fica o imdvel publico descrito no artigo 1° desta Lei. de propriedade 
do Municlpio de Turmalina, desafetado de sua destinagao originaria, 
transpassando para a categoria dos bens dominicais.

Art. 3° - O imdvel particular descrito no artigo 1° desta Lei, a ser recebido em 
permuta pela AdministragSo Publica Municipal, sera preservado na situapao 
original que se encontra, afim de proteger rede pluvial subterrdnea que por 
este imdvel percorre.

Art. 4° - As despesas que decorram da presente Lei correr§o a conta de 
dotapdes prdprias constantes do orpamento municipal.

Art. 5° - Na alienapao dos bens a que se refere esta Lei deverao ser 
observadas todas as providencias legais inerentes a materia, inclusive 
aquelas de natureza previa.

Art. 6° - Revogadas as disposipdes em contrario, esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicapao.
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