
PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.239.624/0001-21 
LEI N.º 681 

Autoriza Permuta de Imóveis e contém outras providências. 

A Câmara Municipal de Coqueiral, Estado de Minas Gerais decreta e eu, Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º) Fica o Executivo Municipal autorizado a permitir, através de Escritura Pública com o 

Estado de Minas Gerais, um terreno pertencente à Prefeitura Municipal de Coqueiral, medindo 12m x 

25m, perfazendo 300 metros quadrados, lote nº14 Quadra “A”, sito à Rua Boa Esperança, Bairro do 

Trevo, nesta cidade, com as seguintes confrontações: pela frente com a Rua Boa Esperança, pelo 

funcho com o lote nº1 – Quadra “A”, de um lado com o lote nº13, Quadra “A” e de outro lado, com o 

lote nº15, da mesma Quadra “A”, conforme Título devidamente registrado no Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Boa Esperança sob o nº1 – Matrícula nº6.193 Livro 2 (dois), recebendo em 

troca, um terreno pertencente ao ESTADO DE MINAS GERAIS, medindo 12m x 20m, perfazendo 

240 metros quadrado, sito à Rua José Feliciano Vilela – Vila Nova – nesta cidade, com as seguintes 

confrontações: pela frente com a Rua José Feliciano Vilela – Vila Nova – pelo fundo com terrenos da 

Prefeitura Municipal de Coqueiral, deum lado com terrenos de José Lourenço Vilela e de outro lado 

com terrenos da Prefeitura Municipal de Coqueiral ou do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do 

Município de Coqueiral, conforme Título devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis 

da Comarca de Boa Esperança, sob o nº1 – Matrícula nº5.721 – Livro 2, terreno este que lhe foi doado 

por esta Municipalidade, destinado à construção de um centro de Saúde. 

Art. 2º) As despesas decorrentes da lavratura e registro das Escrituras correrão por conta da 

Prefeitura Municipal, utilizando-se dotações próprias do Orçamento vigente. 

Art. 3º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

P.M de Coqueiral, 24 de fevereiro de 1981. 

 

Antônio Idone Vilela 

Prefeito Municipal 

 


