
LEI W. 0839, DE 04 DE JUNHO DE 2021. 

AUTORIZA A DESAFETAÇÃO DE RUA E PERMUTA, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS. 

RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado de 
Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o artigo 64, 
III, da Lei Orgânica, FAZ saber que a Câmara Municipal de Vereadores 
votou e aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
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Art. 1° Fica desafetado o bem de uso comum do povo, para a categoria 

de bem dominicais, uma área de 385m2, qual faz parte do imóvel de Pro-

priedade do Município de Riqueza/SC, Registrado na Matrícula n.9477, 

do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mondaí - SC, conforme 

Projeto que segue anexo como parte integrante da presente lei. 

Art. 20  Fica o município autorizado a permutar a área de 385m2, elen-

cada e desafetada no art. 1° por uma área de 2.742,89m2, registrada 

nas matrículas n.11482, 11483 e 11483A, do Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Mondaí - SC, de propriedade de Aline Silva, con-

forme, projeto que segue anexo como parte integrante da presente lei. 

1 - Conforme Ata de Avaliação efetuado pela comissão permanente de 

avaliação de bens móveis e imóveis, que segue anexo como parte inte-

grante da presente lei, a parte do imóvel matriculado sob n.9477 a ser 

permutado foi valorado em R$ 25.025,00 (vinte e cinco mil e vinte e 

cinco reais); 

II - Conforme Ata de Avaliação efetuado pela comissão permanente de 

avaliação de bens móveis e imóveis, que segue anexo como parte inte-

grante da presente lei, a parte dos imóveis matriculados sob n. 11482, 

11483 e 11483A XX a ser permutado foi valorado em R$ 178.287,85 (cento 

e setenta e oito mil duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco 

centavos) 

Art. 3° Diante das avaliações apresentadas a permuta autorizada nessa 

lei, deverá ser efetuada por equivalência entre os imóveis trocados, 

ou seja, objeto por objeto. 

Art. 4°  Havendo necessidade de desmembramentos, retificações, ou débi-

tos sobre os imóveis elencados nessa lei, a parte proprietária na data 

da aprovaço da presente lei fica obrigada a efetuar a quitações dos 
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débitos ou procedimento necessários as suas custas antes da efetivação 

da autorização dada no art. 2°. 

Art. 50  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada 
a s disposições em contrário. 

Riqueza/SC, 04 de junho de 2021. 
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