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LEI MUNICOPAL N. 1111/2019, DE 28 DE JUNHO DE 2019. 

 

 

 

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL A PROCEDER À PERMUTA DE 

IMOVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, NA 

FORMA QUE ESPECIFICA, E AUTORIZADO A 

PROCEDER A DESAFETAÇÃO DOS REFERIDOS 

IMOVEIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.".  

 

 

 

 

LUIZ CLÓVIS DAL PIVA, Prefeito do Município de 

Guatambu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 

legais, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 

de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei, 

 

 

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 

desafetar e permutar nos moldes do artigo 105, I, da Lei Orgânica Municipal, 

ante a existência de interesse público, imóvel de propriedade do Município de 

Guatambu/SC, por equipamentos públicos a ser implementados no 

Loteamento Ville Bodanese pertence a incorporadora Pires e Bodanese Ltda., 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNJP - Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica sob o nº 16.482.029/0001-97, para fins de promover a 

construção de Unidade Básica de Saúde - UBS, Creche e 03 (três) Praças. 

  

 

              Art. 2º O imóvel de propriedade do Município de Guatambu/SC a 

ser permutado compreende:  

 

              I – Lote Urbano nº 01 (Área  Institucional I), da Quadra 16, com 

área de  2.466m² (dois mil, quatrocentos e sessenta e seis metros quadrados), no 

Loteamento Ville Bodanese;  

               

              Parágrafo único. O imóvel caracterizado como Lote Urbano 

situado no Loteamento Ville Bodanese, nesta cidade está registrado no Oficio 
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de Registro de Imóveis de Chapecó, da Comarca de Chapecó, sob o número 

de Registro 117.470.  

 

              Art. 3º Os bens (equipamentos públicos) que serão recebidos em 

permuta consistem em 01 (um) Unidade Básica de Saúde - UBS, 01 (um) 

Creche e 03 (três) Praças, a serem implementados pela incorporadora Pires 

e Bodanese Ltda., objeto da permuta, e serão edificados nos Lotes Urbanos 

01, da Quadra 39, 01, da Quadra 16 e, na Avenida Central do Loteamento 

Ville Bodanese. 

  

              Parágrafo Único. Os imóveis passíveis de permuta, indicados nos 

artigos 2º e 3º, têm seus limites fixados nas plantas (mapa) e Termo de 

Ajustamento de Conduta-TAC celebrado com o Ministério Público de Santa 

Catarina, que são partes integrantes desta Lei.  

 

Art. 4º A permuta de que trata esta Lei tem por finalidade a instalação de:

  

             I – Unidade de Saúde - UBS no imóvel de que trata o art. 3º desta 

Lei, medindo 288 m² (duzentos e oitenta e oito metros quadrados), no Lote 

01, da Quadra 39, com a devida averbação na matricula a ser realizada após 

a conclusão da obra. 

 

II - Creche no imóvel de que trata o art. 3º desta Lei, medindo 

176,34 m² (cento e setenta e seis metros quadrados e trinta e quatro 

centímetros quadrados), no Lote 01, da Quadra 16, com a devida averbação 

na matricula a ser realizada após a conclusão da obra; e  

              

III – 03 (três) Praças, ao longo da Avenida Central do Loteamento 

Ville Bodanese, totalizando 3.157,64 (três mil, cento e cinquenta e sete 

metros quadrados e sessenta e quatro centímetros quadrados).  

 

             § 1º. A Unidade Básica de Saúde – UBS, descrita no inciso I, deverá 

ser concluída no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da 

aprovação da presente Lei. 

 

§ 2º. A Creche descrita no inciso II, deverá ser concluída no prazo 

de 05 (cinco) anos ou quando ocorrer 50% (cinquenta por cento) da ocupação 

dos lotes, destes, o que ocorrer por último. 

 

§ 3º. As Praças descritas no inciso III, deverão ser instaladas 

concomitantemente a conclusão das obras de infraestrutura do Loteamento 

ou no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, salvo, pedido de prorrogação de 

prazo devidamente justificada e apresentada ao Município e ao Ministério 
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Público. 

 

§ 4º. As despesas necessárias com a execução das obras e 

regularização junto a órgãos oficiais, descritas nos incisos do caput deste 

artigo correrão por conta do incorporador.  

 

              Art. 5º A permuta de que trata esta Lei se processará de igual para 

igual, com base nas avaliações dos imóveis, sendo que não caberá ao 

Município o pagamento de qualquer diferença ou ônus, em virtude do 

interesse de ambas as partes na referida permuta.  

 

              Art. 6º A permuta objeto da presente Lei autorizativa será 

precedida de justificativa do interesse público e Laudo de Avaliação Prévia 

dos Bens Imóveis a serem permutados, bem como deverá se efetivar através 

de escritura pública de permuta de bens imóveis.  

 

Art. 7º A escritura pública de transferência dos bens de propriedade 

de município permutados, fica condicionada a conclusão da construção e 

recebimento definitivo pelo município dos equipamentos descritos no artigo 

4º da presente Lei.  

 

              Art. 8º Compete à Secretaria Municipal de Administração, Fazenda 

e Planejamento os trâmites necessários e legais à transferência do imóvel, 

bem como, o recebimento dos equipamentos públicos permutados.  

 

Art. 9º Fica dispensada a licitação, por se tratar de caso de 

interesse público devidamente justificado, nos termos do artigo 17, inciso I, 

alínea “c”, c/c artigo 24, inciso X, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

              Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Guatambu – SC, 28 de junho de 2019. 

 

 

 

                                                    Luiz Clóvis Dal Piva 

Prefeito Municipal 


