
 
 
 

 

 

LEI Nº 2.651/2019, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019.  
 

“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE LUZ A 
PERMUTAR IMÓVEIS DE SUA 
PROPRIEDADE COM IMÓVEIS DE 
PROPRIEDADE DA ORGANIZAÇÃO 
RELIGIOSA MITRA DIOCESANA DE LUZ E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.   

 
   A Câmara Municipal de Luz, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, Prefeito 
Municipal, sanciono a seguinte Lei:  
 
Art. 1º. Fica o Município de Luz autorizado a permutar imóvel de sua propriedade com imóveis de 
propriedade da Organização Religiosa, MITRA DIOCESANA DE LUZ, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
22.217.517/0001-70, com sede na cidade e Comarca de Luz, Estado de Minas Gerais, à Rua Oito de 
Julho, n.º 153, Centro, CEP 35.595-000. 
 
Art. 2º. O imóvel de propriedade do Município de Luz, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CPF/MF sob o n.º 18.301.036/0001-70, com sede administrativa nesta cidade e Comarca de 
Luz, no Centro Administrativo Municipal, localizado á Avenida Laerton Paulinelli, n.º 153, Monsenhor 
Parreiras, que será dado em permuta é o seguinte: 
 
I – Um imóvel urbano, situado nesta cidade de Luz/MG, na Rua Sinhá do Guarim, inscrito no cadastro 
municipal local sob o n.º 00.03.067.0040.0000, constituído por um lote de terreno com área de 
2.000,00 m2 (dois mil metros quadrados), denominado Lote 01, lote este desmembrado da Matrícula 
16.211, R-01, livro 2-BN, fls. 241, destinada a Área Institucional 02 do Loteamento Residencial 
Grandes Lagos, com as seguintes medidas e confrontações: frente para a Rua Sinhá do Guarim (antiga 
Rua M) por uma extensão de 40,00 metros lineares; pelo fundo confronta com Lote 2 (AI 02) por uma 
extensão de 40,00 metros lineares; pelo lado direito confronta com Rua Faustino de Oliveira (antiga 
Rua F) por uma extensão de 50,00 metros lineares; pelo lado esquerdo confronta com Rua Bombeiro 
Waldir Morais (antiga Rua E) por uma extensão de 50,00 metros lineares, Matrícula n.º 19.922, Livro 
n.º 2 – CI, fls. 82, registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Luz, avaliado em 
R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo proprietário o MUNICÍPIO DE LUZ, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 18.301.036/0001-70, com sede administrativa 
localizada no Centro Administrativo Judicial, situado nesta cidade e Comarca de Luz, à Avenida 
Laerton Paulinelli, n.º 153, Monsenhor Parreiras, CEP 35595-000, representado pelo Sr. Prefeito 
Municipal, Ailton Duarte, brasileiro, casado, pecuarista, portador do RG n.º 3.217.771 SSP/MG e 
inscrito no CPF/MF sob o n.º 081.819.936-91, residente e domiciliado nesta cidade e Comarca de Luz, 
Estado de Minas Gerais, à Praça Rotary n.º 735, Bairro Senhora Aparecida, CEP 35595-000; 
 
Art. 3º. Os imóveis que serão recebidos pelo Município de Luz em permuta são os seguintes: 
 
I – Um imóvel urbano, situado nesta cidade de Luz/MG, na Rua Pains, Bairro Monsenhor Parreiras, 
inscrito no cadastro municipal local sob nº. 00.02.205.0072.0000, constituído por um lote de terreno 
urbano, com a área de 360,00 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), sendo o Lote nº. 05 da 
Quadra C do Loteamento Dom Belchior, com as medidas e confrontações: frente para a Rua Pains por 
uma extensão de 12,00 metros lineares; pelo lado direito, por uma extensão de 30,00 metros lineares 
confronta com os lotes 03 e 04; pelo lado esquerdo por uma extensão de 30,00 metros lineares 
confronta com o lote 06; e pelo fundo, por uma extensão de 12,00 metros lineares confronta com o lote 
28, Matrícula n.º 15.734, Livro n.º 2 – BL, fls. 255, registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta 



 
 
 

 

 

Comarca de Luz, avaliado em R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), sendo proprietária MITRA 
DIOCESANA DE LUZ, Organização Religiosa, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 22.217.517/0001-70, 
com sede na cidade e Comarca de Luz, Estado de Minas Gerais, à Rua Oito de Julho, n.º 153, Centro, 
CEP 35.595-000, representada pelo Sr. Bispo Diocesano, Dom José Aristeu Vieira, brasileiro, solteiro, 
Bispo, portador do RG n.º 1.608.698 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 400.570.976-15, 
residente e domiciliado nesta cidade e Comarca de Luz, Estado de Minas Gerais, à Rua Capitão Dú, n.º 
222, Centro, CEP 35595-000; 
 
II – Um imóvel urbano, situado nesta cidade de Luz/MG, na Rua Pains, Bairro Monsenhor Parreiras, 
inscrito no cadastro municipal local sob nº. 00.02.205.0084.0000, constituído por um lote de terreno 
urbano, com a área de 360,00 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), sendo o Lote nº. 06 da 
Quadra C do Loteamento Dom Belchior, com as medidas e confrontações: frente para a Rua Pains por 
uma extensão de 12,00 metros lineares; pelo lado direito, por uma extensão de 30,00 metros lineares 
confronta com o lote 05; pelo lado esquerdo por uma extensão de 30,00 metros lineares confronta com 
o lote 07; e pelo fundo, por uma extensão de 12,00 metros lineares confronta com o lote 27, Matrícula 
n.º 15.735, Livro n.º 2 – BL, fls. 256, registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de 
Luz, avaliado em R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), sendo proprietária MITRA DIOCESANA DE 
LUZ, Organização Religiosa, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 22.217.517/0001-70, com sede na cidade e 
Comarca de Luz, Estado de Minas Gerais, à Rua Oito de Julho, n.º 153, Centro, CEP 35.595-000, 
representada pelo Sr. Bispo Diocesano, Dom José Aristeu Vieira, brasileiro, solteiro, Bispo, portador 
do RG n.º 1.608.698 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 400.570.976-15, residente e domiciliado 
nesta cidade e Comarca de Luz, Estado de Minas Gerais, à Rua Capitão Dú, n.º 222, Centro, CEP 
35595-000; 
 
III – Um imóvel urbano, situado nesta cidade de Luz/MG, na Rua Pains, Bairro Monsenhor Parreiras, 
inscrito no cadastro municipal local sob nº. 00.02.205.0096.0000, constituído por um lote de terreno 
urbano, com a área de 360,00 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), sendo o Lote nº. 07 da 
Quadra C do Loteamento Dom Belchior, com as medidas e confrontações: frente para a Rua Pains por 
uma extensão de 12,00 metros lineares; pelo lado direito, por uma extensão de 30,00 metros lineares 
confronta com o lote 06; pelo lado esquerdo por uma extensão de 30,00 metros lineares confronta com 
o lote 08; e pelo fundo, por uma extensão de 12,00 metros lineares confronta com o lote 26, Matrícula 
n.º 15.736, Livro n.º 2 – BL, fls. 257, registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de 
Luz, avaliado em R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), sendo proprietária MITRA DIOCESANA 
DE LUZ, Organização Religiosa, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 22.217.517/0001-70, com sede na 
cidade e Comarca de Luz, Estado de Minas Gerais, à Rua Oito de Julho, n.º 153, Centro, CEP 35.595-
000, representada pelo Sr. Bispo Diocesano, Dom José Aristeu Vieira, brasileiro, solteiro, Bispo, 
portador do RG n.º 1.608.698 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 400.570.976-15, residente e 
domiciliado nesta cidade e Comarca de Luz, Estado de Minas Gerais, à Rua Capitão Dú, n.º 222, 
Centro, CEP 35595-000; 
 
Art. 4º. As despesas decorrentes da efetivação das escrituras públicas de permuta junto aos Cartórios e 
demais repartições públicas, correrão, por conta do Município de Luz, quanto aos imóveis que este 
receberá em permuta, e por conta da Mitra Diocesana de Luz, quanto aos imóveis que esta receberá em 
permuta. 
 
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
   Prefeitura Municipal de Luz, 06 de dezembro de 2019. 
 
 
 
   AILTON DUARTE 
     Prefeito Municipal 


