
PROJETO DE LEI Nº 09 DE 04 DE MARÇO DE 2015 

 

Autoriza o Poder Executivo a desafetar e 

permutar os imóveis abaixo relacionados de 

Propriedade do Município com a União. 

 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permutar com a 

União área superficial de 15.595,75 m², matrícula nº 17.160 do Cartório de Registro de 

Imóveis de Faxinal do Soturno-RS, avaliado em 320 mil reais, para fins habitacionais. 

 

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar os 

seguinte bens imóveis de sua propriedade: 

 

a) Terreno nº 1, situado na zona urbana desta cidade de Faxinal do 

Soturno, com área superficial de um mil, trezentos e dezessete metros e cinquenta e 

quatro decímetros quadrados (1.317,54m²), Matricula nº 20.614, do Cartório de 

Registro de Imóveis de Faxinal do Soturno-RS, 

 

b) Terreno nº 2, situado na zona urbana desta cidade de Faxinal do 

Soturno, com área superficial de um mil, duzentos e setenta metros e oitenta e seis 

decímetros quadrados (1.270,86m²), Matricula nº 20.615, do Cartório de Registro de 

Imóveis de Faxinal do Soturno-RS, 

 

 

c) Terreno nº 3, situado na zona urbana desta cidade de Faxinal do 

Soturno, com área superficial de um mil, duzentos e dezoito metros e noventa e um 

decímetros quadrados (1.218,91 m²), Matricula nº 20.616,  do Cartório de Registro 

de Imóveis de Faxinal do Soturno – RS, 

 

d) Terreno nº 4, situado na zona urbana desta cidade de Faxinal do 

Soturno, com área superficial de um mil, cento e cinquenta e sete metros e vinte e 

dois decímetros quadrados (1.517,22m²), Matricula nº 20.167, do cartório de 

Registro de imóveis de Faxinal do Soturno-RS, 

 

 

e) Terreno nº 5, situado na zona urbana desta cidade de Faxinal do 

Soturno, com área superficial de um mil, trinta e oito metros e vinte e três 

decímetros quadrados (1.038,23m²), Matricula nº 20.618, do cartório de Registro de 

Imóveis de Faxinal do Soturno – RS, 

 

f) Terreno nº 6,  situado na zona urbana desta cidade de Faxinal do 

Soturno, com área superficial de um mil, seiscentos e seis metros e vinte e três 

decímetros quadrados (1.606,23m²), Matricula nº 20.619,  do Cartório de Registro de 

Imóveis de Faxinal do Soturno-RS. 

 

Art. 3º - As despesas oriundas da escrituração cartorária da transmissão 

dos  imóveis correrão por conta dos permutantes. 

 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

 



Justificativa: 

   

                       Senhores Vereadores 

 

  Este projeto versa sobre a autorização do Poder Executivo desafetar bens 

imóveis destinados a área habitacional (de sua propriedade) e permutar outro bem 

Imóvel com a União para fins de doação. Cabe lembrar que a área ofertada e objeto da 

permuta possui 15.595,75 m² sob registro de matricula nº 17.160 do Cartório de 

Registro de Imóveis de Faxinal do Soturno – RS, avaliado em 320 mil reais, continuará 

destinada a fins habitacionais. 

 

  Neste sentido Vossa compreensão e apoio 

 

                                                                

 

 

                                                                                  Dirceu José Casarin 

                                                                                        Vice-Prefeito 


