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LEI Nº 2008 DE 11 DE MAIO DE 2015 
 

Autoriza desafetação de bem imóvel do patrimônio 
público municipal para permuta e dá outras providências. 

 
A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo aprovou e eu, Prefeito Municipal, de 
acordo com a competência que me é atribuída pelos art. 11, XI e art. 68, XXVI da Lei 
Orgânica, sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica para todos os fins e efeitos autorizada a desafetação do seguinte bem 
imóvel com área de 480,00m², localizado entre a Rua 1 e a Rua 2, próximo ao cemitério, 
na região de Vargem Alegre, de propriedade do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, 
cujas dimensões e confrontações são: 

 
Pela frente faz divisa com a Rua 01, com uma distancia de 20,0m, 
pelo lado esquerdo divide com terreno de propriedade do Sr. José 
Geraldo dos Reis numa distancia de 24,00m, pelos fundos divide 
com a Rua 02 numa distância de 20,00m, pelo lado direito divide 
com terreno de propriedade do Sr. Luiz Carlos de Souza com uma 
distância de 24,00m. 
    

Parágrafo único: A área desafetada nos termos deste artigo servirá de bem ideal para 
compor processo de permuta na forma do artigo 2º desta Lei. 
 
Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar permuta, sem torna, com o 
Sr. José Vitor dos Reis, envolvendo o imóvel descrito no art. 1º e o imóvel de posse do Sr. 
José Vitor dos Reis, com as seguintes dimensões e confrontações: 
 

Do vértice P5 ao vértice P4, confronta com a estrada existente, 
com a distância de 38,23 m; do vértice P4 ao vértice P3, confronta 
Geraldo Amori Pires, com a distância de 28,68 m; do vértice P3 ao 
vértice P6, confronta com o córrego Vargem Alegre no terreno da 
Escola Municipal, com a distância de 45,62 m; do vértice P6 ao 
vértice P5, confronta com Antônio Artensio Costa, com a distância 
de 17,00 m; fechando o perímetro da área medida.   

 
Art. 3º - O Município realizará as obras necessárias para a construção de uma casa nos 
patrões populares no imóvel cedido em permuta ao Sr. José Vitor dos Reis, conforme 
termo de compromisso anexo firmado entre as partes. 
 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
desde a data de onze de maio de dois mil e onze. 
 
Art. 5˚- Revogam-se as disposições em contrário. 
 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 11 de maio de 2015. 
 
 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 
Prefeito Municipal 


