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LEI Nº 0797/22 de 27/04/2022 
 

 

 
DISPOE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 
0604/15 de 23/12/2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
O Prefeito Municipal de Jupiá, no uso de suas atribuições 
legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de 
Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
 

Art. 1° O Art. 1° da lei municipal n° 0604/15, de 23 de dezembro de 2015, passa a 
vigorar acrescido de parágrafo único com a seguinte redação: 
 

“Art. 1º ............................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
Parágrafo único. O valor dos imóveis de que trata este artigo consta do Anexo Único da 
presente Lei.” (N.R.). 

 
Art. 2° A lei municipal n° 0604, de 23 de dezembro de 2015, passa a vigorar acrescida 

de Anexo Único, com a redação do Anexo Único da presente Lei. 
 
Art. 3° Permanecem inalterados os demais dispositivos da lei municipal n° 0604, de 23 

de dezembro de 2015, naquilo em que não modificados pela presente lei. 
 
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Município de Jupiá - SC, 27 de Abril de 2022. 
 

 
 

VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 0797/22 de 27/04/2021. 
ANEXO ÚNICO 

 
 

“ANEXO ÚNICO. 
VALOR DOS IMÓVEIS OBJETO DA PRESENTE LEI 

(LEI N° 0604, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015) 
 

I - LOTE URBANO número QUINZE (15), da quadra nº 56WN, com área superficial de 
DUZENTOS E QUARENTA METROS QUADRADOS (240,00m²), registrado no cartório de 
registro de imóveis da comarca de São Lourenço do Oeste sob nº17768: avaliado em 
11.700,00 (onze mil e setecentos reais). 

II - LOTE URBANO número DEZESSEIS (16), da quadra nº 56WN, com área superficial de 
DUZENTOS E VINTE METROS QUADRADOS (224,00m²), registrado no cartório de registro de 
imóveis da comarca de São Lourenço do Oeste sob nº17769: avaliado em 11.500,00 (onze mil 
e quinhentos reais). 

III - LOTE URBANO número DEZESSETE (17), da quadra nº 56WN, com área superficial de 
DUZENTOS E VINTE E QUATRO METROS QUADRADOS (224,00m²), registrado no cartório 
de registro de imóveis da comarca de São Lourenço do Oeste sob nº17770: avaliado em 
11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). 

IV - LOTE URBANO número VINTE E SEIS (26), da quadra nº 56WN, com área superficial de 
DUZENTOS E VINTE E QUATRO METROS QUADRADOS (224,00m²), registrado no cartório 
de registro de imóveis da comarca de São Lourenço do Oeste sob nº17779: avaliado em 
11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). 

V - LOTE URBANO número VINTE E SETE (27), da quadra nº 56WN, com área superficial de 
DUZENTOS E VINTE E QUATRO METROS QUADRADOS (224,00m²), registrado no cartório 
de registro de imóveis da comarca de São Lourenço do Oeste sob nº17780: avaliado em 
11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). 

VI - LOTE URBANO número VINTE E OITO (28), da quadra nº 56WN, com área superficial de 
DUZENTOS E VINTE E QUATRO METROS QUADRADOS (224,00m²), registrado no cartório 
de registro de imóveis da comarca de São Lourenço do Oeste sob nº17781: avaliado em 
11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). 

VII - LOTE URBANO número QUINZE (15), da quadra nº 62WN, com área superficial de 
DUZENTOS E QUARENTA METROS QUADRADOS (240,00m²), registrado no cartório de 
registro de imóveis da comarca de São Lourenço do Oeste sob nº17754: avaliado em 
11.700,00 (onze mil e setecentos reais). 

VIII - LOTE URBANO número DEZESSEIS (16), da quadra nº 62WN, com área superficial de 
DUZENTOS E VINTE E QUATRO METROS QUADRADOS (224,00m²), registrado no cartório 
de registro de imóveis da comarca de São Lourenço do Oeste sob nº17755: avaliado em 
11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). 

 

IX - LOTE URBANO número DEZESSETE (17), da quadra nº 62WN, com área superficial de 
DUZENTOS E VINTE E QUATRO METROS QUADRADOS (224,00m²), registrado no cartório 
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de registro de imóveis da comarca de São Lourenço do Oeste sob nº17756: avaliado em 
11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). 

X - LOTE URBANO número DEZOITO (18), da quadra nº 62WN, com área superficial de 
DUZENTOS E VINTE E QUATRO METROS QUADRADOS (224,00m²), registrado no cartório 
de registro de imóveis da comarca de São Lourenço do Oeste sob nº17.757: avaliado em 
11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). 

XI - LOTE URBANO número DEZENOVE (19), da quadra nº 62WN, com área superficial de 
DUZENTOS E VINTE E QUATRO METROS QUADRADOS (224,00m²), registrado no cartório 
de registro de imóveis da comarca de São Lourenço do Oeste sob nº17758: avaliado em 
11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). 

XII - LOTE URBANO número VINTE (20), da quadra nº 62WN, com área superficial de 
DUZENTOS E VINTE E QUATRO METROS QUADRADOS (224,00m²), registrado no cartório 
de registro de imóveis da comarca de São Lourenço do Oeste sob nº17759: avaliado em 
11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). 

XIII - LOTE URBANO número VINTE E UM (21), da quadra nº 62WN, com área superficial de 
DUZENTOS E QUARENTA METROS QUADRADOS (240,00m²), registrado no cartório de 
registro de imóveis da comarca de São Lourenço do Oeste sob nº17760: avaliado em 
11.700,00 (onze mil e setecentos reais). 

XIV - LOTE URBANO número VINTE E DOIS (22), da quadra nº 62WN, com área superficial de 
DUZENTOS E QUARENTA METROS QUADRADOS (240,00m²), registrado no cartório de 
registro de imóveis da comarca de São Lourenço do Oeste sob nº17761: avaliado em 
11.700,00 (onze mil e setecentos reais). 

XV - LOTE URBANO número VINTE E TRÊS (23), da quadra nº 62WN, com área superficial de 
DUZENTOS E VINTE E QUATRO METROS QUADRADOS (224,00m²), registrado no cartório 
de registro de imóveis da comarca de São Lourenço do Oeste sob nº17762: avaliado em 
11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). 

XVI - LOTE URBANO número VINTE E QUATRO (24), da quadra nº 62WN, com área 
superficial de DUZENTOS E VINTE E QUATRO METROS QUADRADOS (224,00m²), 
registrado no cartório de registro de imóveis da comarca de São Lourenço do Oeste sob 
nº17763: avaliado em 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). 

XVII - LOTE URBANO número VINTE E CINCO (25), da quadra nº 62WN, com área superficial 
de DUZENTOS E VINTE E QUATRO METROS QUADRADOS (224,00m²), registrado no 
cartório de registro de imóveis da comarca de São Lourenço do Oeste sob nº17764: avaliado 
em 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). 

XVIII - LOTE URBANO número VINTE E SEIS (26), da quadra nº 62WN, com área superficial 
de DUZENTOS E VINTE E QUATRO METROS QUADRADOS (224,00m²), registrado no 
cartório de registro de imóveis da comarca de São Lourenço do Oeste sob nº17765: avaliado 
em 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). 

XIX - LOTE URBANO número VINTE E SETE (27), da quadra nº 62WN, com área superficial 
de DUZENTOS E VINTE E QUATRO METROS QUADRADOS (224,00m²), registrado no 
cartório de registro de imóveis da comarca de São Lourenço do Oeste sob nº17766: avaliado 
em 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). 
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XX – LOTE URBANO número VINTE E OITO (28) da quadra nº 62WN, com área superficial de 
DUZENTOS E QUARENTA E UM METROS QUADRADOS (241,00 m²) registrado no Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de São Lourenço do Oeste sob nº 17767: avaliado em 
11.700,00 (onze mil e setecentos reais).” (N.R.) 

 
 

Município de Jupiá - SC, 27 de Abril de 2022. 
 
 
 

 
 

VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ 
Prefeito Municipal 

 
 


