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LEI MUNICIPAL Nº 392/2005 
 

SÚMULA :  Autoriza o Executivo Municipal a permutar 
parcela de imóvel do Patrimônio do Município com 
imóvel do Sr. Hermes de Souza e Silva. 
 

    PEDRO DE ALCÂNTARA, Prefeito Municipal de 
Paranaíta Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal de Paranaíta aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
    Art. 1º – Fica o chefe do Executivo autorizado a permutar o 
lote 15 da Rua 105,com 720 m² e Lote 17 da Rua 107, com 720 m², totalizando uma 
área de 1.440,00 m², do patrimônio do Município, com o lote AP-9A-2, com área de 
1.630,00 m², desmembrado do lote AP-9A, de propriedade do Sr. Hermes de Souza e 
Silva. 
 
    Parágrafo 1º – O lote do Município de 1.440,00 m² é 
avaliado em R$ 79,24 (setenta e nove reais e vinte e quatro centavos) o metro 
quadrado e o do particular permutante, 1.630,00 m² em R$ 70,00 (setenta reais) 
possuindo os mesmos diferenças insignificantes em valores monetários de R$ 5,60 
(cinco reais e sessenta centavos), que o permutante devolverá ao Município, 
conforme laudo de avaliação nº. 2, de 22 de novembro de 2005. 
 
    Parágrafo 2º – O lote a ser adquirido pelo Município 
destina a abertura do prolongamento da via pública AP-9B. 
 
    Art. 2º – O particular permutante fica isento do 
recolhimento do ITBI relativamente a permuta autorizada nesta Lei. 
      
    Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal 
nº. 388/2005. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranaíta-MT, em 07 de dezembro de 2005. 
 

_________________________________ 
PEDRO DE ALCÂNTARA 

Prefeito Municipal  


