
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ
ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI MUNICIPAL Nº 2.246 DE 02 DE MAIO DE 2013
"Dispõe sobre alteração na Lei 2.021/10 que “Autoriza a
permuta  de  imóveis  pertencentes  ao  Município”  e  dá
outras providências."

O Povo do Município de Guapé/MG, por seus representantes na Câmara aprovou e eu, Prefeito
Municipal sanciono a seguinte Lei,

Art.  1º O artigo 1º  da Lei  nº 2.021 de 17 de agosto de 2010 que “Autoriza a
permuta de imóveis pertencentes ao Município” passa a vigorar com a seguinte redação:
                               
“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar permuta do domínio inerentes a parte do
imóvel urbanos localizado no prolongamento da Rua José Bernardino Rodrigues e na estrada
de acesso à balsa Guapé/Araúna, perfazendo dito imóvel uma área total 3.653,80 (três mil,
seiscentos e cinquenta e três metros e oitenta centímetros quadrados)que serão desmembrados
da matricula nº R-01-11.136, L=02, ficha (campo de aviação), por parte de um imóvel rural,
localizado na Fazenda Barroca, Município de Guapé/MG, de propriedade do Sr. Hottogamis
Freitas  Santos  e  sua  esposa,  com  área  de  0,5067  ha  (cinquenta  ares  e  sessenta  e  sete
centiares) cuja descrição se inicia num canto de cerca em confrontação com o terreno de
propriedade do Município de Guapé e com Hottogamiz Freitas Santos, segue daí por cerca de
90,11 m, confrontando com Hottogamiz Freitas Santos até encontrar um valo em confrontação
com João Ferreira  da Silva; volve a direita e segue pelo valo por 61,11m, confrontando com o
mesmo, até  encontrar uma cerca em confrontação com Any Teixeira de Lima; volve a direita e
segue  por cerca 77,92m, confrontando com a mesma, até encontrar um canto de cerca em
confrontação com o terreno de propriedade do Município de Guapé; volve a direita  e segue
por  cerca  por  63,27m,  confrontando  com o  mesmo,  até  encontrar  o  ponto  inicial   desta
descrição’,  devidamente  registrado no CRI  desta  comarca sob a matricula  nº  R-01-2.335,
L=02, ficha.”(NR)

Art. 2º As demais disposições da Lei aqui modificada permanecem inalteradas.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotação

orçamentária própria.

Art.  4º Esta  Lei  e  seus  efeitos  entram  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,

revogando-se as disposições em contrário.

Guapé, 02 de maio de 2013.

Luciano Maciel
Prefeito Municipal
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