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LEI Nº. 868 DE 04 DE MARÇO DE 2011 

 

 

Autoriza Desafetação de Bem Imóvel do Patrimônio Público 

Municipal e sua Permuta com Bem Imóvel de Particular  

 

 

 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 desafetação da área de 313,25 m² (trezentos e treze metros e vinte 

e cinco centímetros quadrados) de bem imóvel pertencente ao patrimônio público municipal, 

correspondente a parte da Rua A, do bairro Cidade Universitária, conforme projeto anexo, parte 

integrante da presente Lei e sua alienação, mediante permuta de igual área e mesmo local com a 

MMDB Empreendimentos Imobiliários Ltda. 

 

Art. 2º. - 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. 3º. - A alienação é feita com os encargos translatícios junto aos Cartórios de Notas e 

Registral de Imóveis, necessários à documentação dos feitos, mediante lavratura das escrituras e seus 

registros, cujos gastos correrão à conta das rubricas próprias. 

 

Art. 4º. - Para fins operacionais é atribuído o valor de R$26.605,00 (vinte e seis mil 

seiscentos e cinco reais) às duas áreas, conforme Laudo de Avaliação anexo. 

 

Art. 5º. - Fazem parte integrante desta Lei os seguintes Anexos: 

 

I - Anexo I –Laudo de Avaliação dos Imóveis; 

II - Anexo II – Plantas das áreas com indicação da faixa de servidão e da de permuta. 

 

Art. 6º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 04 de março de 2011. 

 

 

 

Raimundo Nonato Barcelos 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Secretário de Governo 
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