
PROJETO DE LEI Nº 5250/2021.

Autoriza a celebração de Termo de Acordo mediante
permuta de terrenos e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS APROVA:

Art. 1º Fica o Município de Patos de Minas autorizado a celebrar Termo de
Acordo com DIM - Ditrasa Imóveis Ltda., CNPJ nº 27.235.0 52/0001-01; José Mendonça
de Morais, CPF nº 037.809.706-78; Maria de Lourdes Santos Moura Mendonça, CPF nº
564.748.496-49; Marcos Ferreira Leite, CPF nº 365.391.396-91; Mércia Bernadete Araújo
Versiane Ferreira Leite, CPF nº 365.391.206-72; Simone Ferreira Leite, CPF nº
502.136.016-72; Ricardo Ferreira Leite, CPF nº 481.161.576-04; Jacqueline Dulcineia
Alves Leite, CPF nº 807.062.906-15; Saulo Ferreira Leita, CPF nº 841.238.856-91; e
Cristina Ribeiro da Fonseca Ferreira Leite, CPF nº 931.469.906-44; na forma do Anexo I
que paramenta a presente Lei.

Art. 2º Pelo acordo firmado entre as partes será feita a modificação do
Loteamento Sinval Antônio Veloso Cury e outros (Alvará nº 0526/1991), mediante a
permuta da faixa de terreno destinada a equipamento comunitário, com a área de 1.341,55
mts², para abertura da Rua Projetada, pela área de 2.286,87 mts², destacada do Lote C,
inscrição municipal nº 32.037.0383.000.000, utilizada para a abertura da Rua Aragão, nesta
cidade.

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 7 de  junho de 2021.

Luís Eduardo Falcão Ferreira
Prefeito Municipal

Paulo Henrique Rabelo da Silveira
Procurador-Geral do Município



MENSAGEM Nº 28, DE 7 DE JUNHO DE 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Ezequiel Macedo Galvão.
Presidente da Câmara Municipal
Nesta

Dirijo-me a V. Exa. e aos insignes Vereadores para encaminhar o presente
Projeto de Lei, que “autoriza o Município a celebrar Termo de Acordo com as pessoas
que especifica, mediante permuta de terrenos.”

Quando da aprovação do Loteamento Sinval Antônio Veloso Cury e outros
(Alvará nº 0526/1991), a área de 1.341,55 mts² foi transferida ao Município para abertura da
Rua Projetada.

Entretanto, tempos depois foi realizada a abertura de outra rua nas
proximidades, denominada de Rua Aragão (Lei nº 5.030, de 4 de junho de 2001), que
passou a atender as necessidades de trânsito do local, razão pela qual tornou-se
desnecessária a abertura da Rua Projetada.

Para realizar a abertura da Rua Aragão foi necessária a utilização de parte do
terreno constituído pelo Lote C, inscrição municipal nº 32.037.0383.000.000, matrícula
27.846 do CRI local. Foi utilizada uma área de 2.286,87 mts², mediante simples acordo
verbal com os proprietários da época e sem pagamento de indenização.

Diante disso, com o intuito de regularizar a situação, as partes pretendem
formalizar o Termo de Acordo em anexo, através do qual será promovida a modificação do
Loteamento Sinval Antônio Veloso Cury e outros, mediante a permuta da área anteriormente
destinada a abertura da Rua Projetada (com 1.341,55 mts²) pela área utilizada para abertura
da Rua Aragão (com 2.286,87mts²), que passará a sua destinação para equipamento
comunitário.

Dentre outras condições do acordo, os proprietários do Lote C renunciam, de
forma espontânea, irrevogável e irretratável, a todos e quaisquer direitos presentes e futuros
que porventura poderiam ter em relação à permuta das áreas de equipamento comunitário,
dando-se por quites e satisfeitos com o recebimento da área anteriormente reservada para a
Rua Projetada em pagamento da totalidade da indenização pela área utilizada para abertura
da Rua Aragão.

Além disso, eles também estão renunciando a todos e quaisquer direitos ao
ressarcimento de despesas e impostos pagos em relação à área utilizada para abertura da
Rua Aragão, que se encontra registrada em seus nomes.

Assim, a permuta das áreas revela-se altamente vantajosa para o Município, que
receberá uma área maior para equipamento comunitário e sem pagamento de indenização.
Além disso, a área destinada a Rua Projetada sequer estava sendo utilizada, tendo em vista a
perda de objeto da sua abertura.



Outrossim, por se tratar de bem imóvel, a permuta das áreas depende de
autorização do legislativo municipal, consoante preconiza a Lei Orgânica Municipal, em seu
art. 17, inciso I, alínea “b”.

Diante dessas justificativas, estou enviando o presente Projeto de Lei a esta Casa
Legislativa para apreciação dos nobres vereadores, solicitando-lhes sua aprovação.

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 7 de junho de 2021.

Luís Eduardo Falcão Ferreira
Prefeito Municipal


