
 
 

Lei  nº 1.086/2015, de 23 de abril de 2015 
 
 

''Autoriza o Poder Executivo Municipal 
permutar imóveis com Monica Souza Silva 
Reis, Maria Celia dos Reis e Tobias Luis dos 
Reis, e dá outras providências.'' 

 
 
 

 O Prefeito do Município de Divisa Nova, José Luiz de Figueiredo, faço 
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

 
 

Art. 1º Fica o Município de Divisa Nova, primeiro permutante, 
autorizado a permutar com os senhores Monica Souza Silva Reis, Maria Celia dos Reis e 
Tobias Luis dos Reis, segundos permutantes, os terrenos a seguir transcritos: IMÓVEL 
DE PROPRIEDADE DO PRIMEIRO PERMUTANTE: um imóvel com terreno de 
2.600,00m² (dois mil e seiscentos metros quadrados) e área construída de 800,00m² 
(oitocentos metros quadrados), situado na Rua Sergipe, s/n, centro, nesta cidade, 
pertencente á municipalidade, com matricula nº R-1 6.877, Livro 2-AJ, as fls. 108, de 
27/11/2000, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cabo Verde/MG, avaliado 
em R$ 532.000,00 (quinhentos e trinta e dois mil reais); IMÓVEL DE PROPRIEDADE 
DOS SEGUNDOS PERMUTANTES: por um imóvel pertencente à Monica Souza Silva 
Reis, Maria Celia dos Reis e Tobias Luis dos Reis, medindo 3.127,00m² (três mil e cento e 
vinte e sete metros quadrados) e área edificada de 265,00 (duzentos e sessenta e cinco 
metros quadrados), situado na Rua Amazonas, n. 1079, nesta cidade, registro nº05, 
matricula nº 3.694, Livro 2S fls.126, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de 
Cabo Verde/MG, avaliado em R$ 332.000,00(trezentos e trinta e dois mil reais). 

 
 
Art. 2º O Poder Executivo providenciará, na forma da Lei, a escritura de 

permuta e o seu registro, correndo para cada permutante 50%(cinquenta por cento) das 
despesas que incidirem sobre a presente transação.  

 
 
Art. 3º Considerando-se que o imóvel localizado na Rua Sergipe, 

pertencente ao Município de Divisa Nova foi avaliado em R$532.000,00 (quinhentos e 
trinta e dois mil reais), e o imóvel localizado na Rua Amazonas, pertencente à Monica 
Souza Silva Reis, Maria Celia dos Reis e Tobias Luis dos Reis, foi avaliado em 
R$332.000,00 (trezentos e trinta e dois mil reais), conforme laudo elaborado por comissão 
avaliadora, o Município de Divisa Nova receberá de Monica Souza Silva Reis, Maria Celia 
dos Reis e Tobias Luis dos Reis, à título de compensação pela permuta, a quantia de 
R$200.000,00 (duzentos mil reais)em espécie, valor este a ser repassado no ato a 
assinatura da escritura de permuta. 

 



 
Art. 4º Os valores recebidos à título de compensação pela permuta poderão 

ser utilizados na construção da uma escola municipal, no terreno localizado na Rua 
Amazonas, n. 1079, centro de Divisa Nova/MG, que passará a pertencer ao Município de 
Divisa Nova por ocasião desta permuta.  

 
 
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  
 
 

  Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e a execução da 
presente Lei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir, tão inteiramente como nela 
se contém. 

 
 

Divisa Nova, 23 de abril de 2015 
 

 
 
 

JOSÉ LUIZ DE FIGUEIREDO 
Prefeito Municipal 


