
   LEI Nº  940/2009 
 
 

“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE DIVISA NOVA A PERMUTAR 
IMÓVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
 

 
   O povo de Município de Divisa Nova, Estado de Minas Gerais, por 
seus representantes na Câmara Municipal aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica o Município de Divisa Nova autorizado a permutar um 

imóvel urbano, de sua propriedade, localizado nesta cidade de Divisa Nova, na Avenida 
Vereador Silvio Tibúrcio da Silva (Estrada Divisa Nova/Cabo Verde) consistente de um 
terreno com 20 m de frente para a referida avenida e aproximadamente 83m nos lados 
direito e esquerdo, confrontando pelo lado direito com área de domínio público e pelo lado 
esquerdo com o Posto Divisa Nova Ltda, perfazendo área aproximada de 1.660m2, com 
outro imóvel urbano, na Praça Governador Valadares nº 61, com área aproximada de 224 
m2, de propriedade de Carlos Afonso de Figueiredo e Celso Amauri de Figueiredo. 

 
Art. 2º - Os imóveis acima serão permutados sem quaisquer ônus às 

partes, exceto aqueles decorrentes da lavratura da escritura pública e seu respectivo 
registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Cabo Verde - MG, cujas despesas 
serão de  rateadas  em proporções iguais pelos interessados. 

 
Art. 3º - Fica fazendo parte integrante da presente lei cópia do laudo 

de avaliação dos respectivos imóveis, por comissão pública devidamente nomeada 
através da Portaria nº 125, de 16/10/2009. 

 
Art. 4º - As partes deverão no prazo de 120 (cento e vinte) dias a 

partir da sanção desta lei, providenciarem a regularização dos imóveis junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis de Cabo Verde - MG para que se processe a permuta mediante 
escritura pública, facultando-lhes desde já a celebração de  compromisso particular de 
permuta, para os devidos fins de direito.  

  
Art. 5º - Para fazer face às  despesas  decorrentes da execução desta 

lei, fica o Executivo Municipal, se necessário, a suplementar as dotações orçamentárias 
vigentes, na forma prevista na Lei 4.320/64. 

 
    Art. 6º - Esta lei entra 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. 
 
 
    José Luiz de Figueiredo 
         Prefeito Municipal 


