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Lei nº 801de 23 de novembro de 2009 
 
 
 

Autoriza Desafetação e Alienação 
com Encargo de Bem Imóvel  do 
Patrimônio Público Municipal.  
 

 
 A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais, 
aprovou, e eu, Prefeito Municipal, de acordo com a competência que me é atribuída 
pelos arts. 11 e 68, XXVI da Lei Orgânica, sanciono a seguinte Lei: 
 
 

Art. 1º - Fica autorizada a alienação do seguinte bem imóvel pertencente ao 
patrimônio público municipal: 

 
I – direitos de posse que recaem sobre a área urbana de 275m2 (duzentos e 

setenta e cinco metros quadrados), sem benfeitorias, situada no Bairro Santa 
Efigênia, medindo 11m de frente para a Rua Sálvio Lacerda, 25m do lado direito 
confrontando com Terezinha Maria das Graças Lopes; 25m do lado esquerdo 
confrontando com Geraldo da Silva Nunes e 11m de fundo confrontando com o Rio 
Santa Bárbara. 

 
 
Art. 2º - A alienação é feita com os seguintes  encargos para o adquirente, 

seus sucessores ou pessoas com quem vierem a contratar: 
 
I - respeitar a faixa de servidão em favor do Município, onde está instalada a 

rede de água pluvial subterrânea,  indicada de cor vermelha no Anexo II; 
 
II-  não edificar sobre a área de servidão; 
 
III -  permitir a entrada no imóvel de servidores da administração pública 

direta ou autárquica responsável pelo serviço de abastecimento de água, todas as 
vezes que for necessária proceder à verificação ou manutenção da rede de água 
pluvial. 
 

Art. 3º - A alienação será precedida de licitação sob a forma de concorrência 
e terá como parâmetro mínimo de valor a quantia de R$ 16.863,00 (dezesseis mil, 
oitocentos e sessenta e três reais). 

 
Art. 4º - Ficam a cargo do adquirente as providências e despesas para a 

lavratura da escritura pública respectiva. 
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Parágrafo único - Constará obrigatoriamente da escritura pública respectiva 
a existência dos encargos e que os mesmos deverão ser respeitados pelo 
adquirente, seus sucessores e pessoas com quem vier a contratar. 

 
Art. 5º - Fazem parte integrante desta Lei os seguintes Anexos: 
 
I - Anexo I – laudo de avaliação do imóvel; 
II - Anexo II – planta da área com indicação da faixa de servidão. 

 
 

Art. 6º - Para propiciar a alienação de que trata esta Lei, fica o imóvel  
desafetado de sua destinação originária, qual seja, bem de uso  especial previsto no 
Decreto 81/2007 e traspassado para a categoria de bem dominial ou disponível do 
Município. 
 
 

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 

  
São Gonçalo do Rio Abaixo, 23 de novembro de 2009 

 
 
 
 
 

Raimundo Nonato Barcelos 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 
Secretário de Governo 

 
 
 


