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AUTÓGRAFO N°. 2.876/2020 

Projeto de Lei n°. 09/2020 
Executivo Municipal 
Dispõe sobre Autorização da Fazenda Pública Municipal a alienar, por permuta, nas 
condições que especifica, bem imóvel do patrimônio público com  area  de 400,33 m2( 
quatrocentos metros e trinta e três centímetros quadrado),  localizado na Rua 
Sebastião Apolinario de Souza, n°146, Residencial Manoel Martins, e da outras 

providências . 

A Câmara Municipal de Alfredo Marcondes, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições que confere a Constituição Federal, aprovou o Projeto de Lei referido acima 
com a seguinte redação: 

Artigo 1° - Fica desafetado da condição de bem de uso e gozo públicos, passando a integrar 
a categoria dos bens dominicais (podem ser alienados, pois não tem destinagão 
especifica), o imóvel de propriedade do Município de Alfredo Marcondes- SP, inscrito na 
Matricula 58.274, 1/ Cartório de registro de Imóveis de Presidente Prudente-SP, conforme 
os limites e confrontações a seguir delineados: 

1-Imóvel: Um terreno urbano, sem benfeitorias, identificado como  area  C, destinado a  AREA  
INSTITUCIONAL, com a  area  de 400,33 ni2  (quatrocentos metros e trinta e três 
centímetros quadrados),  localizado no loteamento denominado RESIDENCIAL MANOEL 
MARTINS, situado no município de Alfredo Marcondes, desta comarca de Presidente 
Prudente-SP, com as seguintes medidas e confrontações; pela frente divide com a Rua 
Sebastião Apolinário de Souza, onde 14,00 m (quatorze metros); pelo lado direito de quem 
da rua olha para o imóvel mede 28,09m ( vinte e oito metros e nove centímetros) e divide 
com a  area  D, pelo lado esquerdo seguindo a mesma orientação mede 29,10m (vinte e 
nove metros e dez centímetros) e divide com a Rua Caetano Cavichiolli- Cadastro 
Municipal n.1-10087-0. 

Artigo 2° - Fica o Município de Alfredo Marcondes-SP, autorizado a alienar por permuta, o 
imóvel descrito no artigo anterior, por um imóvel inscrito na Matricula n° 57.655, registrado 
no Cartório de imóvel de Presidente Prudente-SP, comarca de Alfredo Marcondes-SP, de 
propriedade WAGNER ALMEIDA MARTINS, brasileiro, empresário, RG n° 29.354.617-
SSP/SP e CPF n° 269.562.518-92, imóvel este situado na circunscrição desta 
municipalidade, conforme os limites e confrontações a seguir descritos: 
" IMOVEL: Um terreno urbano, sem benfeitorias, identificado como lote n°01, destacado do 
Sitio Bela Vista, encravado na Fazenda Montalvão, Núcleo Colonial Alvares Machado, no 
município de Alfredo Marcondes, comarca de Presidente Prudente-SP, com  area  de 

385,00m2  ( trezentos oitenta e cinco metros quadrados), com as seguintes medidas e 
confrontações: pela frente com a Rua José Ferreira, onde mede 11,00 (onze metros) ; pelo 
lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 35,00m (trinta e cinco metros) e divide 

com a  area  remanescente; pelo lado esquerdo, seguindo a mesma orientação, mede 35,00 
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(trinta e cinco metros ) e divide com a área remanescente — Cadastro Municipal n° 1-
100803-0 

Artigo 3° - A permuta de que trata a presente lei, se justifica pelo fato de o imóvel contido 
na Matricula 58.274, já estar sendo utilizado pela empresa Wagner de Almeida Martins-ME 
(Tornearia e Serralheria WG), não interessando para esta municipalidade, sendo certo que 
o imóvel ofertado em permuta, tal qual o Matricula n° 57.655, é livre e desembaraçado, 
podendo ser utilizado por esta municipalidade na construção de algo viável ao município, 
considerando que nas proximidades do imóvel, será construída Creche Escola, viabilizando 
a permuta. 

Artigo 4° - A presente alienação por permuta será feita por equivalência de valores, como 
se observa nos laudos de Avaliações contidos no Processo Administração n° 01/2019. 

Artigo 5° - As despesa oriundas de escrituração cartorária da transmissão do imóvel n° 
58.274, ficara a cargo do ente municipal, sendo certo que o bem permutado será destinado 
para  Area  Institucional, em contrapartida, a empresa Wagner de Almeida Martins- ME 
(Tornearia e Serralheria WG) arcará com as despesas para a escrituração da área para 
seu nome. 

Artigo 6° - A alienação por permuta de que trata esta Lei dar-se- 6 em estrita observância 
legislação pertinente, sendo dispensada a licitação, nos termos dos artigos 17, I,c, da Lei 

n° 8.666/93, devendo ser formalizada mediante escritura pública. 

Artigo 7°- Esta Lei entra em vi  or  a partir de 01 de janeiro de 2021, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 

Câmara Municipal de Alfredo Marcondes, aos 12 de maiol de 2020. 

Aristeu Braiani 
	

Neurivan C 	.os da Silva 
Pres. da Câmara 
	

1° Secretário 

Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal, afixado no lugar de costume e 
publicado no  site  da Câmara Municipal, aos 12 de maio de 2020. 

Elza GractIosta Tumitan 
Prefeita Municipal 
RG: 9.380.113-0 
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