
 
                    PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 015/2020 DE 26 DE MAIO DE 2020 

 

“AUTORIZA O PREFEITO MUNICIPAL A PROMOVER A PERMUTA DE 
BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, POR BEM IMÓVEL 
DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA 
CATARINA S/A - CELESCE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

                    JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA Prefeito Municipal de Monte Castelo, 
Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 
49, Inciso III, da Lei Orgânica do Município submete à apreciação da Câmara de 
Vereadores o seguinte Projeto de Lei Ordinária: 

                Art.1º. Fica o Prefeito Municipal autorizado a promover a permuta de bem 
imóvel de propriedade do Município de Monte Castelo, por ouro bem imóvel de 
propriedade da Empresa Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A-CELESC, com o 
propósito de instalação de uma subestação de distribuição de energia elétrica, 
permuta esta que será realizada de acordo com as normas estabelecidas nesta lei. 

 

                 Art.2º. O bem imóvel de propriedade do Município de Monte Castelo que 
será permutado refere-se a um terreno urbano, com área superficial de 2.000,00 m2 
(dois mil metros quadrados), constituído pelo Lote 1A, localizado no lado par da 
Rua Carlos Alberto Maister, nas coordenadas E: 576837,27 m e N:7.072.760,67, com 
base no ponto OPP e fica situado a 67,59 metros da esquina com a rua Theodoro 
Magueroski, terreno este que encontra-se matriculado junto ao Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Papanduva –SC, sob Nº7.741 e que acha-se dentro das 
seguintes confrontações: 

                I- pela frente: com o Município pela Rua Carlos Alberto Meister, ao lado 
par, numa extensão de 40,00 metros; 

                II- pelos fundos: com o imóvel da Matrícula Nº 7.742, pertencente à 
Coperpomaris, numa extensão de 40,00 metros; 

                III- pelo lado direito: com o Lote 1B desmembrado da Matrícula 7.741, 
numa extensão de 50,00 metros; 

                IV- pelo lado esquerdo: com o imóvel da Matrícula Nº 7.742, pertencente a 
Coperpomaris, numa extensão de 50,00 metros. 

                Art.3º. O bem imóvel de propriedade da Empresa Centrais Elétricas de 
Santa Catarina S/A-CELESC que será permutado refere-se a um terreno urbano, com 
área superficial de 1.053,76 m2 (um mil e cinquenta e três metros e setenta e seis 
decímetros quadrados), terreno este já doado pelo Município a Empresa Centrais 
Elétricas de Santa Catarina S/A através da Lei Municipal Nº 727de 21 de Março de 
1988, matriculado junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Papanduva - SC, sob Nº 515o qual se acha dentro das seguintes confrontações: 
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                 I- pela frente: com a Rua Mauá, numa extensão de 44,22 metros; 

                II- pelos fundos: com o imóvel de propriedade de Aristides Padilha, numa 
extensão de 9,82 metros; 

                III- pelo lado direito: saindo com o imóvel, com terreno de propriedade de 
Daniel Grein, numa extensão de 39,00 metros; 

                IV- pelo lado esquerdo: com um arroio numa extensão de 52,00 metros. 

               Art.4º. A permuta autorizada por esta lei será promovida de imóvel por 
imóvel, sem qualquer compensação financeira em razão da troca, transação e 
transferência de domínio, dos imóveis permutados entre as partes. 

              Art.5º. Fica o Prefeito Municipal autorizado a levar avante todos os atos 
notariais, necessários à efetivação da permuta autorizada, realizando a transferência 
de domínio do imóvel de propriedade do Município especificado no Artigo 2º a favor 
da Empresa Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A- CELESC e a receber desta a 
transferência de domínio do bem imóvel especificado no Artigo 3º, desta lei. 

              Art.6º. As despesas resultantes da execução financeira desta lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias, previstas e consignadas no 
orçamento do Município, aprovado para o exercício financeiro de 2020.  

              Art.7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

              Art.8º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Monte Castelo - SC, 01 de Junho de 2020. 

 

                                    LEANDRO SIMÕES DE LIMA  

                                                              Presidente 

 

 

 

 



 


