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LEI Nº 1629/2021 

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 

EFETUAR PERMUTA DE IMÓVEIS COM SPE 

RETIRO DAS LAGES INCORPORAÇÃO E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

 

A Câmara Municipal de Inhaúma/MG, por seus representantes legais, aprova e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar escritura pública a título de 

permuta a SPE RETIRO DAS LAGES INCORPORAÇÃO E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sociedade empresária limitada, 

inscrita no CNPJ n° 17.227.822/0001-02, com sede na Rua Doutor Júlio Otaviano 

Ferreira, n° 802, sala 02, Bairro Cidade Nova, Belo Horizonte/MG, por seu representante 

legal Olívio Henrique Álvares Rosa, portador do  RG M-1.413.744, CPF 533.857.566-

34, de imóveis de propriedade do patrimônio público, com as seguintes medidas e 

confrontações: 

 

I – Área 01 medindo 7.307,92m², situado na Rua 01, no Bairro Belaterra Retiro das 

Lages, no Município de Inhaúma - MG, com os seguintes limites e confrontações: frente 

92,09m com a Rua 01; lado direito 159,82m com a Área 02; lado esquerdo 218,99m com 

terreno de Silvio Ferreira Leão; e fundos 69,32m com a faixa Non Aedificandi, registrado 

sob a matrícula de n° 52.012, Livro 2, do Cartório de 2° Ofício do Registro de Imóveis 

de Sete Lagoas/MG. 

 

II - Área 03 medindo 12.969,89m², situado na Rua 01, no Bairro Belaterra Retiro 

das Lages, no Município de Inhaúma - MG, com os seguintes limites e confrontações: 

frente 142,28m com a Rua 01; lado direito 46,87m com a Rua 07; lado esquerdo 138,49m 

com a Área 02; e fundos 207,27m com a faixa Non Aedificandi, registrado sob a matrícula 
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de n° 52.014, Livro 2, do Cartório de 2° Ofício do Registro de Imóveis de Sete 

Lagoas/MG. 

 

Art. 2º Pela permuta, ora autorizada, o Município receberá a escritura pública dos 

imóveis abaixo descritos, livres e desembraçados de quaisquer ônus judicial ou 

extrajudicial, todos de propriedade de SPE RETIRO DAS LAGES INCORPORAÇÃO 

E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, conforme classificação do artigo 

1° desta lei, com a finalidade de implantação de unidades habitacionais para suprir o 

déficit habitacional do munícipio e possível destinação de área para futura construção de 

cemitério público municipal. 

I – Chácara 02 (dois), medindo 20.002,31m², situada no lugar denominado 

Estâncias Belvedere, no Município de Inhaúma, MG, com as seguintes confrontações: 

frente 80,40m com a estrada municipal; lado direito 172,49m com a chácara 01; lado 

esquerdo 214,17m com a chácara 03 e fundos 130,94m com José Ivo Gomes de Oliveira, 

registrado sob a matrícula de n° 27.384, Livro 2, do Cartório de 2° Ofício do Registro de 

Imóveis de Sete Lagoas/MG. 

 

II – Chácara 03 (três), medindo 20.000,00m², situada no lugar denominado 

Estâncias Belvedere, no Município de Inhaúma, MG, com as seguintes confrontações: 

frente 66,64m com a estrada municipal; lado direito 214,17m com a Chácara 02; lado 

esquerdo 142,22m com a chácara 04 e fundos 149,69m com José Ivo Gomes de Oliveira, 

registrado sob a matrícula de n° 27.394, Livro 2, do Cartório de 2° Ofício do Registro de 

Imóveis de Sete Lagoas/MG. 

 

Art. 3º - As despesas com a escritura pública da presente permuta, e 

demais  despesas com os registros ficarão por conta e responsabilidade de cada uma das 

partes permutantes, no que lhes couberem. 
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Art. 4º - Passam a ser partes integrantes desta Lei, as cópias das Certidões de 

Registro dos imóveis de propriedade do Município, Certidão de Registro dos imóveis de 

propriedade da SPE Retiro das Lages Incorporação e Empreendimentos Imobiliários Ltda 

e as avaliações dos imóveis. 

 

Art. 5º. Nenhuma indenização ou ressarcimento será devido pelo Município na 

presente permuta, uma vez que os laudos de avaliação se equivalem, os quais ficam 

fazendo parte integrante e inseparável desta Lei, incorporando-se os lotes ora permutados 

ao Patrimônio Público a que servem para todos os efeitos legais. 

 

Art. 6°. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Inhaúma/MG, 11 de Fevereiro de 2021. 

 

 

 

GERALDO CUSTODIO SILVA JUNIOR 

Prefeito Municipal 
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Inhaúma/MG, 24 de novembro de 2020 

 

                  MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N° 020/2020 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

 

Ilustríssimos Senhores Vereadores, 

 

Com os cordiais cumprimentos e renovada estima e consideração que 

dirigimos a esta Casa Legislativa, cumprimentando Vossa Excelência e demais 

Vereadores, que legislam para o povo de forma justa e coerente, pautados na igualdade e 

isonomia, certo do cumprimento da nossa Carta Magna a chamada “Constituição 

Cidadã”, e da Lei Orgânica Municipal, é que enviamos para apreciação o Projeto de Lei 

nº 020/2020, com os seguintes fundamentos: 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

A presente mensagem acompanha Projeto de Lei n° 020/2020 para apreciação 

da Câmara Municipal, relativamente ao projeto de lei que “Autoriza o Poder Executivo a 

Efetuar Permuta de Imóveis com Spe Retiro das Lages Incorporação e Empreendimentos 

Imobiliários Ltda”. 

 

O presente Projeto de Lei visa buscar autorização legislativa para que o Poder 

Executivo efetue permuta dos imóveis do patrimônio público com a SPE Retiro das Lages 

Incorporação e Empreendimentos Imobiliários Ltda, outorgando-o a devida escritura 

pública, de 2 (duas) áreas de terreno localizadas no bairro Belaterra Retiro das Lages, 

com as chácaras no lugar denominado Estâncias Belvedere, neste Município de Inhaúma 

- MG. 
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As áreas que estão sendo permutadas pelo município já foram desafetadas por 

meio da Lei n° 1534 de 19 de julho de 2016, conforme anexo. 

 

A permuta que se busca autorização legislativa, tem como finalidade a 

implantação de unidades habitacionais para suprir o déficit habitacional do munícipio e 

possível destinação de área para futura construção de cemitério público municipal, 

conforme inclusive foi previsto na Lei n° 1534/2016.  

 

Ademais, as áreas permutadas e que passarão a constituir patrimônio do 

município, estão localizadas dentro do perímetro urbano do Município, que se permutará 

com áreas fora da cidade, visto que a finalidade da permuta é justamente a redução do 

déficit habitacional. 

 

A possibilidade de permuta de bens imóveis está referendado no Art. 103, 

parágrafo único e Art. 105, ambos da Lei Orgânica, cujo primeiro regramento prevê a 

exigência de prévia avaliação dos bens permutados, o que foi devidamente realizado pelo 

Município, conforme as 3 (três) avaliações anexas ao presente projeto, realizada por três 

diferentes profissionais. 

 

As áreas foram avaliadas com valores equivalentes, apresentando diferença 

ínfima entre os imóveis, não configurando prejuízo ou lesão aos cofres públicos. 

 

Assim, deve-se entender como possível a permuta das áreas descritas no 

projeto apresentado, pois presente o interesse público bem como de previsão legal, e 

ainda, cumprido todos os requisitos legais. 

 

GERALDO CUSTODIO SILVA JUNIOR 

Prefeito Municipal 


