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===============PROMULGAÇÃO=========== 

 

===================DE =================== 

 

===================LEI=================== 
 

 

Nesta data de 21 de Dezembro de 2021, faço saber que a Câmara Municipal de 

São Sebastião da Boa Vista, mediante o Decreto Legislativo n.º 020/2021, aprovou e eu 

GETÚLIO BRABO DE SOUZA, Prefeito Municipal de São Sebastião da Boa 

Vista/Pa, promulgo a seguinte lei:  

 

Lei n.º 301/2021 GP/PMSSBV, de 23 de Dezembro de 2021, que “Autoriza o Poder 

Executivo a permutar bem imóvel com a empresa Equatorial Energia e dá outras 

providências”. 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, 

DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

GETÚLIO BRABO DE SOUZA  

PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
Publicado e registrado nesta data de 23/12/2021. 
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LEI Nº 301/2021 – GP/PMSSBV 
 

SSBV, 23 de dezembro de 2021. 
 

Autoriza o Poder Executivo a permutar bem 
imóvel com a empresa Equatorial Energia e 
dá outras providências 

 
O Prefeito municipal de São Sebastião da Boa Vista/PA, Getúlio Brabo de 
Souza, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei.  

 
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma dos artigo 16 da 
Lei Orgânica do Município de São Sebastião da Boa Vista/PA – LOM/SSBV, 
autorizado a permutar um terreno, localizado na Rua da Cohab, próximo ao 
final da antiga pista de pouso, identificado e individualizado no Levantamento 
Planimétrico que segue anexo ao presente, com faixa de terra medindo 50m 
(cinquenta metros) de frente, por 50m (cinquenta metros) de fundos, com vistas 
à implantação de subestação de energia elétrica, voltada a atender o Linhão 
interligado à rede de distribuição de energia da Hidrelétrica de Tucuruí, 
avaliado (na forma do artigo 12 da lei municipal 244/2013) em R$ 37.500,00 
(trinta e sete mil e quinhentos reais), com a empresa EQUATORIAL PARÁ 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 
04.895.728/0001-80, com sede à Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5, s/n, 
Belém/PA, a qual, por sua vez, transferirá ao município o imóvel onde ficava a 
antiga representação administrativa da empresa neste município, representado 
por terreno e prédio, em alvenaria, em um pavimento, localizado à Av. das 
Acácias, antiga Pista de Pouso, s/n, entre a Usina de Geração de Energia da 
Guascor e a propriedade de Maria Simoni dos Santos Moraes, no bairro do 
aeroporto. 

§ 1º - A permuta é feita em caráter irrevogável, transferindo-se mutuamente a 
titularidade sobre ambos os imóveis entre os permutantes, por meio do registro 
de imóveis local, competente para os atos de efetivação da mesma. 

§ 2º - A permuta será feita em caráter de paridade econômica, sendo os 
imóveis permutados sem outros retornos financeiros de parte a parte.  

§ 3º - As despesas escriturárias e todas as decorrentes da tradição ou outros 
registros dos imóveis correrão à conta de cada permutante, sobre o imóvel 
recebido mediante a permuta. 

Art. 2º. Constarão do escritura pública de permuta as seguintes especificações 
de direitos e deveres, além de outras aplicáveis à forma: 

I – Que a permuta é uma transferência mútua de domínio feita em caráter 
irrevogável; 
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II - Direito à imissão na posse de forma imediata ao registro da Escritura da 
permuta; 

III – Que os imóveis são permutados em condição de igualdade, sem quaisquer 
outros retornos financeiros de parte a parte; 

IV – que as despesas da tradição e quaisquer outros registros posteriores à 
permuta correm por conta de cada permutante, relativamente ao imóvel 
recebido.  

V – O obrigatoriedade de observância dos devidos processos de licenciamento 
municipais, com a devida quitação dos tributos decorrentes de tais processos, 
inclusive os de competência estadual e/ou federal, relativamente à implantação 
da subestação a que se destina o imóvel dado pelo Município.   

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
São Sebastião da Boa Vista (PA), 23 de dezembro de 2021. 

 
 
 
 

GETÚLIO BRABO DE SOUZA 
Prefeito Municipal  
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