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LEI Nº 6.730 DE 05 DE OUTUBRO DE 2022. 
 

Autoriza o Poder Executivo a 
proceder a desafetação e permuta de 
bem imóvel da Administração 
Pública com bem imóvel particular e 
dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, faço 

saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica desafetado, passando a integrar a categoria dos bens patrimoniais do 

Município, dominical, disponível para alienação, uma área de 4.908,87m2 (quatro mil 

novecentos e oito metros quadrados e oitenta sete decímetros) de área pública, 

referentes ao sistema viário previsto no Decreto Municipal nº 121/1966. 

 

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permutar bem imóvel da 

Administração Pública Municipal descrito no art. 1º com o seguinte bem imóvel 

particular:  

 

I - a área particular a ser permutada trata-se do imóvel denominado “Casa Amarela” 

que constitui uma casa de residência à Rua São Bento e o domínio sobre o Terreno de 

Marinha, com a área de 816,88m² (oitocentos e dezesseis metros e oitenta e oito 

centímetros quadrados), confrontando-se: frente com a Rua São Bento ou Bernardo 

Schneider nºs 74, 106 e 120 antigo, atualmente nº 50 da Quadra 2422 e mede 34,50m; 

lado direito confronta com terrenos que foram transferidos por Dra. Celeste Scheider, 

atual São Bento, com numeração atual de 82 da Quadra 2422 e mede 20,00m lado 

esquerdo confronta-se com o valão que faz divisa com terrenos do Ministério da 

Marinha e mede 20,00m confronta com uma pedreira e mede 34,50m total da área de 

690,00m² e mais outro terreno com 7,93m por 16,00m com a área de 126,88m² (cento 

e vinte e seis metros e oitenta e oito centímetros quadrados) à Rua São Bento, 

confrontando-se com terrenos (Marinha) da transferente, fundos Morro do Cruzeiro e 

lado esquerdo 16,00m junto com o valão de esgoto confrontando-se com a vala nas 

divisas com o Ministério da Marinha, perfazendo assim a área total de 816,88m², 

situado à Rua São Bento nº 122, neste Município, devidamente registrado no Cartório 

de Registro Geral de Imóveis, 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha, Espírito Santo, no 

Livro nº 2, matrícula 164.551.  

 

Art. 3º A permuta de que trata esta Lei, se processará de igual para igual, com base 

na avaliação dos imóveis, sendo que não caberá ao Município o pagamento de 

qualquer diferença ou ônus, em virtude do interesse de ambas as partes na referida 

permuta.  

 

Parágrafo único. Conforme disposto no caput deste artigo, a permuta será feita por 

equivalência de valores entre os bens permutados, sem qualquer pagamento entre os 

permutantes. 

 

Art. 4º Todas as despesas relativas à permuta de imóveis de que trata a presente Lei, 

inclusive a lavratura de escritura de permuta, registro junto ao Cartório de Registro 
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Geral de Imóveis competente, impostos, taxas e demais atos necessários, se ocorrer, 

correrão às expensas da Botanical Exclusive Home Spe S/A. 

 

Art. 5º A permuta objeto da presente Lei autorizativa é precedida de justificativa de 

interesse público e de Laudo de Avaliação Prévia dos Bens Imóveis a serem 

permutados, conforme constam nos autos do Processo Administrativo nº 

12.151/2022, bem como deverá se efetivar através de escritura pública de permuta de 

bens imóveis. 

 

Art. 6º Na Escritura Pública de Permuta deverá constar, obrigatoriamente, o valor dos 

bens imóveis permutados, ressaltando-se que na permuta não envolve troca de valores 

e não haverá torna ou volta compensatória, fazendo-se as transmissões livres e 

desembaraçadas de quaisquer ônus. 

 

Art. 7º A alienação por permuta dar-se-á em estrita observância à legislação 

pertinente, sendo dispensada a licitação, por se tratar de caso de interesse público 

devidamente justificado, nos termos do art. 17, I, “c” c/c art. 24, X, ambos da Lei 

Federal nº 8.666/93 e art. 108, I, “b” da Lei Orgânica Municipal nº 01/1990. 
 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Vila Velha, ES, 05 de outubro de 2022. 

 

 

 

ARNALDO BORGO FILHO 
Prefeito Municipal 
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