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LEI Nº 3.537, DE 05 DE MARÇO DE 2020. 

 

Autoriza o Município a desafetar e permutar a respectiva área, bem 

como relocar área verde, na forma que especifica. 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRINHOS 

 Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

 Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado desafetar a Área Institucio-

nal IV, de 2.687,00 m², matriculada no R 33.275, do Cartório do 1º Ofício de Notas e 

Registro de Imóveis da Comarca de Morrinhos.  

 Parágrafo único: A área verde inscrita na Matrícula R 33.274 do Cartório do 1º 

Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Morrinhos, é relocada para a área 

desafetada descrita no caput.  

 Art. 2º A área descrita na Matrícula R 33.274, passa a ser desafetada, autori-

zando-se a sua permuta no valor de R$ 271.350,00 (duzentos e setenta e um mil, tre-

zentos e cinquenta reais), pela área de propriedade de UMUARAMA EMPREENDIMEN-

TOS IMOBILIARIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

17.364.570/0001-63, com sede na rua Iguaçu nº 1072, Setor Nossa Senhora das Gra-

ças, cidade de Uberlândia - MG, inscrito no CNPJ/MF 17.364.570/0001-63, referente ao 

seguinte imóvel: 

 I  - Matrícula 25.363, Ficha 01, Livro 2 de Registro Geral, Cartório do 1º Ofício 

de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Morrinhos, que é avaliada em R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais). 

 Art. 3º A diferença de R$ 71.350,00 (setenta e um mil, trezentos e cinquenta 

reais), será quitada pela empresa permutante através de prestação de serviços, especifi-

camente na revitalização da Praça Santos Dummont, correspondendo a planilha orça-

mentária de material e mão de obra, parte integrante desta lei.  

 Parágrafo único. Após a prestação de serviços de que trata o caput, fica autori-

zado o Poder Executivo a realizar um encontro de contas, visando apurar-se eventual 
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diferença dos valores permutados, para a verificação de direitos e haveres em relação a 

composição financeira do ajuste.  

 Art. 4º A área descrita no inciso I do art. 2º fica desafetada.  

 Art. 5º Cada qual arcará com as despesas cartoriais de seus respectivos terre-

nos permutados. 

 Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Morrinhos, 05 de março de 2020; 174º de Fundação e 137º de Emancipação Política. 
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