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LEI N° 2437/2016, DE 04 DE ABRIL DE 2016. 

 

EMENTA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 

PERMUTAR TERRENOS PÚBLICOS EM FACE DE 

INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Parelhas, Estado do Rio 

Grande do Norte, faço saber que a Câmara Municipal 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica autorizada a desafetação da destinação original do imóvel urbano, de 

propriedade do Município de Parelhas/RN, localizado na 2ª Travessa Daniel 

Gomes de Oliveira/ Parque de Vaquejada – bairro Maria Terceira, com a área de 

30.225,00 m², a ser desmembrada de uma área maior denominada de Parque de 

Vaquejada Evandro Bezerra Potiguar, com área total de   80.022,53  m², registrado 

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Parelhas, através da matrícula 

nº 890 – as fls 55v, do Livro nº 2-D (Registro Geral),  datado de 31/03/1981, que 

assim se descreve, conforme planta anexa. 

Art. 2º Fica o Poder Executivo municipal autorizado a permutar, nos moldes do 

artigo nº 101 da Lei Orgânica do Município, o imóvel especificado no parágrafo 

anterior, ante a existência de interesse público, já que o imóvel adquirido pelo 

Município será destinado à ampliação do aterro controlado para disposição 

adequada dos resíduos sólidos. 

Art. 3º O bem que será recebido em permuta consiste em um imóvel, localizado as 

margens da RN 086, na altura do sítio caldeirão com a área de 82.051,26 m², a ser 

desmembrada de uma área maior denominada de Fazenda Almas, com área total 

de 200.000,00 m², de propriedade do Sr. Nelson Candido de Macedo Filho, 

Matriculado as fls. 132, do livro 2-R (Registro Geral) sob o nº R-1-3296 do Registro 

de Imóveis da Comarca de Parelhas, com a seguinte descrição, conforme planta 

anexa: 
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Art. 4º. A permuta será feita por interesse público, sem qualquer pagamento entre 

os permutantes. 

 §1º O valor da avaliação da área pública corresponde a R$ 528.937,50 

(quinhentos e vinte e oito mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), conforme laudo de avaliação anexo, elaborado pela Secretaria Municipal 

de Obras.  

§2º O valor da avaliação da área particular corresponde a R$ 384.108,14 (trezentos 
e oitenta e quatro mil cento e oito reais e quatorze centavos), conforme laudo de 
avaliação anexo, elaborado pela Secretaria Municipal de Obras. 
Art. 5º Todas as despesas relativas à permuta de imóveis de que trata a presente 

Lei, mormente aquelas atinentes à lavratura de escritura e registro, correrão às 

expensas dos respectivos adquirentes.  

§1º Da escritura pública de permuta deverá constar o valor dos bens imóveis 

permutados, ressaltando-se que a permuta não envolve troca de valores.  

§2º Compete à Secretaria Municipal de Administração os trâmites necessários à 

escrituração cartorária.  

Art. 6º. 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. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas, 04 de abril de 2016. 

 

 

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS 

Prefeito Municipal 
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