
LEI Nº 1.675 DE 10 DE JUNHO DE 2021 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a Adquirir a título oneroso 

Frações de bens imóveis que especifica e dá outras providências 

 

O Prefeito Municipal de Aurora, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais. 

Faz saber a todos os habitantes que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte 

Lei:  

 

Art. 1º  Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir onerosamente, em nome do Município 

de Aurora, as seguintes frações de bens imóveis: 

 

Uma área de terras situada à localidade de Santa Tereza, Município de Aurora, contendo a 

área de 619,10 m2 (seiscentos e dezenove metros e dez decímetros quadrados), de uma área 

maior de 48.524,00 m2 (quarenta e oito mil, quinhentos e vinte e quatro metros quadrados), 

com as seguintes medidas e confrontações: Norte em 42,90 m2 com área remanescente, Leste 

em 21,56 m com terras de Lauro Klaumann e Valmor Cesar Klaumann, Sul em 30,50 m em 

divisa com terras do próprio Município de Aurora, e Oeste em 14,70 m também com térras do 

Município de Aurora. Imóvel este matriculado no Cartório de Registro de Imóveis e 

Hipotecas da Comarca de Rio do Sul sob o nº 66.459, de propriedade de Mitra Diocesana de 

Rio do Sul - SC.   

 

Uma área de terras situada à localidade de Santa Tereza, Município de Aurora, contendo a 

área de 397,64 m2 (trezentos e noventa e sete metros e sessenta e quatro decímetros 

quadrados), de uma área maior de 38.038,00 m2 (trinta e oito mil, trinta e oito metros 

quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: Norte em um ponto agudo, Leste em 

40,05 m com terras de Luiz Carlos Prim, Sul em 937,68 m em divisa com terras de Leogidio 

Martins e Almir José Mees, e Oeste em 40,05 m também com terras descritas na área anterior. 

Imóvel este matriculado no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Rio 

do Sul sob o nº 60.414, de propriedade de Valmor Cesar Klaumann e Regina Maia Klaumann.  

 

§1º A área total das duas frações é de 1.016,74 m2 (um mil, dezesseis metros e setenta e 

quatro decímetros quadrados) e será unificada ao imóvel já de propriedade do Município de 

Aurora 66.458 do Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Rio do Sul - SC e que 

limita com ambas as áreas objeto da aquisição. 

 

§2º A Comissão de Avaliação de Imóveis de que trata o Decreto Municipal nº 024, de 14 de 

abril de 2021, procedeu a análise das áreas de que trata esta Lei emitindo Relatório 

Circunstanciado segundo o qual o valor das áreas foi estimado em: 

R$ 86.674,00 (oitenta e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais) para a área de 619,10 m2 

de propriedade da Mitra Diocesana de Rio do Sul e  

R$ 55.608,00 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e oito reais) para a área de 397,64 m2 de 

propriedade de Valmor Cesar Klaumann e Regina Maia Klaumann. 

 

§3º A aquisição será formalizada por intermédio da lavratura de escrituras públicas de compra 

e venda para cada área e posterior registro na matrícula no imóvel.  



 

§4º O Poder Executivo incorporará, por ato próprio, ao patrimônio da Municipalidade os bens 

de que trata esta Lei. 

 

Art. 2º Dada a singularidade das áreas objeto, limítrofes a imóvel do Município, a aquisição 

será perfectibilizada sem concorrência pública e com amparo no inciso X do art. 24 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

Art. 3º A aquisição dará mediante o pagamento pelo Município de montante inferior a média 

de mercado e avençado em R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), sendo R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais) a serem pago à Mitra Diocesana de Rio do Sul - SC e R$ 17.000,00 

(dezessete mil reais) para Valmor Cesar Klaumann e Regina Maia Klaumann a ser adimplidos 

no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura do documento de perfectibilização dos 

negócios jurídicos. 

 

Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 

próprias. 

 

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

 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Aurora (SC), 10 de junho de 2021. 

 

 

ALEXSANDRO KOHL 

Prefeito Municipal 

 


