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A mudança em nossas mãos

LEI N° 664, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018

"Autoriza Desafetação e Alienação por
permuta de lotes de área do Município por
particular, situados no povoado de
Entroncamento de Porto Novo e dá outras
providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições, com base no inciso VI do Art. 75, combinado com a
alínea "b", inciso l do Art. 101, ambos da Lei Orgânica Municipal, faz saber que
a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a
desafetação do imóvel urbano de propriedade do Município de São Félix do
Coribe, constante da quadra "C" Loteamento Porto das Frutas, registrado no
Cartório de Títulos e Documentos de Santa Maria da Vitória, matrícula 13.601,
livro 2-BH, fls. 163, localizado no Povoado de Entroncamento de Porto Novo,
identificada como área urbana da quadra "C", medindo 48 x 32m, totalizando
1.536m2, com as seguintes limitações: ao norte com PSF, a leste via local "D",
ao sul com o lote 01 e 10 da quadra "C" e ao oeste, via local "E", conforme mapa
e memorial descritivo anexo..

Art. 2° - Fica o Poder Executivo municipal autorizado a permutar nos moldes do
artigo 101 da Lei Orgânica do Município, o imóvel especificado no artigo anterior,
ante a existência de interesse público, já que o imóvel a ser adquirido pelo
Município será destinado à construção de uma quadra poiiesportiva no referido
povoado, de acesso à Rodovia BR 349, enquanto o que pertence ao Município
não é adequado ao projeto supra face à localização.

Art. 3° - O bem que será recebido em permuta consiste em um imóvel, localizado
no mesmo Povoado, identificado como sendo os lotes números n° 01, 02, 03, 04,
05, 06, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, todos da quadra "D" do Loteamento Porto das
Frutas, com registro mencionado no Art. 1°, limitando-se ao norte com a BR 349,
ao leste com a via local "E", ao sul os lotes 07 e 28 da quadra "D" e ao oeste com
a via local "F", perfazendo uma área total de 1.536m2, conforme mapa e memorial
descritivo em anexo.

§ 1°. A área a ser dada em permuta pelo Município está avaliada em R$
60.000,00 (sessenta mil reais), conforme laudo de avaliação da comissão
competente.

Tel.: (77) 3491-2921
Av. Luís Eduardo Magalhães, s/n - Centro - São Félíx do Coribe - Ba



Prefeitura Municipal

siori»r«dH São Félix do Coribe-Ba
A mudança em nossas mãos

CNPJ: 16.430.951/0001-30

§ 2°. O valor da avaliação da área particular do Sr. Jaldenice Barbosa dos
Santos, a ser recebida na permuta, corresponde a R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais), conforme laudo de avaliação da comissão competente.

Art. 4° - Como não há diferença de extensão e de valor entre as áreas a serem
permutadas, não há pagamento da diferença de valor.

Art. 5° - A permuta deverá ser transcrita na escritura pública de permuta,
preservando-se o interesse público.

Parágrafo Único. Todas as despesas relativas à permuta de imóveis de que
trata a presente Lei, mormente aquelas atinentes à lavratura de escritura e
registro, correrão às expensas dos respectivos adquirentes.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São Félix do Coribe, em 14 de dezembro de
2018

EIRÓ FERREIRA
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