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LEI Nº 3.538, DE 05 DE MARÇO DE 2020. 

 

Autoriza o Município a efetuar compensação por futuros serviços 

prestados em imóvel público.  

 

 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 a efetuar compensação 

mediante condição suspensiva com as seguintes disposições: 

 I – Áreas de futura propriedade do Município de Morrinhos, que serão inseridas 

na Matrícula 25.321 do Cartório do 1º Ofício de Notas e de Registro de Imóveis, sendo 

objeto de compensação a ser concretizada quando se aperfeiçoar os direitos e obrigações 

de que trata esta Lei: 

 a) APM 1, com área de 6.319 m², do futuro loteamento denominado Jardim 

Colibri.  

 b) APM 2, com área de 7.443,76 m², do futuro loteamento denominado Jardim 

Colibri.  

 c) APM 3, com área de 10.787,43 m², do futuro loteamento denominado Jardim 

Colibri.  

 d) APM 4, com área de 6.533,74 m², do futuro loteamento denominado Jardim 

Colibri.  

 Parágrafo único. O valor do metro quadrado de que trata as alíneas do inciso I 

do art. 1º, estão avaliadas em R$ 128,80 (cento e vinte e oito reais e oitenta centavos), 

perfazendo o valor global de R$ 4.003.610,18 (quatro milhões e três mil reais, seiscentos 

e dez reais e dezoito centavos). 
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 II – Serviços a serem prestados pela empresa Brasil Capital Empreendimentos 

Imobiliários EIRELI, inscrita no CNPJ/MF 21.806.248/0001-14, a serem executados na 

Avenida Perimetral:1 

 II – Serviços a serem prestados pela empresa Mater Empreendimentos Imobiliários SPE, inscrita 

no CNPJ/MF 19.878.124/0001-00, a serem executados na Avenida Perimetral: 

a) Rede de galerias de águas pluviais, conforme projeto anexo; 

b) Projeto de drenagem superficial; 

c) Projeto de pavimentação asfáltica; 

d) Projeto de sinalização; 

e) Projeto de calçamento e construção de ciclovia. 

 Parágrafo único: As obras de que tratam o inciso II do art. 1º perfaz o valor 

global de R$ 4.019.490,41 (quatro milhões e dezenove mil, quatrocentos e noventa reais 

e quarenta e um centavos). 

 Art. 2º Os atos registrais de que trata a presente lei correrão por conta do 

particular. 

 Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

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

 
 

 
ROGÉRIO CARLOS TRONCOSO CHAVES 

=Prefeito= 
 

Paulo Roberto de Souza 
Rafael Rodrigues Souza 

Emerson Martins Cardoso 

Wendell Rosa Machado 
Antônio Divino Nunes 

 

 

 

                                           
1 Inciso alterado pela Lei 3.544, de 02 de abril de 2020 


