
LEI N.º 3.161/2019 
22 de outubro de 2019 
(Mensagem 40/2019 do Poder Executivo) 

 

Ementa: “Autoriza o Chefe do Poder Executivo a 

proceder permuta de área de propriedade do 

Município de Valença/RJ, e dá outras 

providências.” 

 

A Câmara Municipal de Valença aprovou e o Prefeito sancionou a seguinte Lei. 

 

 
              Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a permutar parte de área de propriedade do 
Município de Valença-RJ por parte de área de propriedade da Mitra Diocesana da Igreja de São Sebastião do 
Rio Bonito. 
 
              Art. 2º. A área de propriedade do Município de Valença com 424,60 m2, a ser permutada, consta da 
imóvel de matrícula nº. 171, Livro 2-AA, no lote de terreno sito a Rua Mariano José da Silva, Loteamento N.S. 
da Penha, Bairro Ponte Funda, Valença/RJ, avaliada em R$ 63.358,81 (sessenta e três mil, trezentos e 
cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos), de acordo com a média dos valores apresentados no Laudo 
de Avaliação. 
 
              Art. 3º. A área de propriedade da Mitra Diocesana da Igreja de São Sebastião do Rio Bonito com 
470,47 m2, a ser havida na permuta, está localizada no Distrito de Pentagna, próximo a rodovia que liga o 
distrito ao Município de Rio Preto-MG, avaliada em R$ 63.358,81 (sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e 
oito reais e oitenta e um centavos), de acordo com a média dos valores apresentados no Laudo de Avaliação. 
 
             Art. 4º. A permuta, se processará de igual para igual, não resultando pagamento de qualquer 
diferença ou ônus, em virtude do interesse de ambas as partes na citada permuta. 
 
              Art. 5º. As despesas com a escritura pública da presente permuta,  e demais  despesas com os 
registros ficarão por conta e responsabilidade de cada uma das partes permutantes, no que lhes couberem. 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Art. 6º. O anexo único consistente no mapa dos locais, laudo de avaliações e o resultado com a média das 
avaliações, faz parte integrante desta lei. 
 
              Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Sala das Sessões, 22 de outubro de 2019 

 

 

 
Fábio Antônio Pires Jorge                                      Pedro Paulo Magalhães Graça   
     PRESIDENTE                                                                              VICE - PRESIDENTE                   
  
 
 
Rafael de Oliveira Tavares                                    Paulo Celso Alves pena 
 1º SECRETÁRIO                       2º SECRETÁRIO 
 
 
Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente Lei. Extraiam-se cópias para as 
devidas publicações. 

Gabinete do Prefeito, em ___/___/___ 

Luiz Fernando Furtado da Graça - Prefeito Municipal 
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