
PREFEITUR MUNICIPAL DE SALINAS 

Estado de Minas Gerais 

Lei n° 1.833, de 05 de janeiro de 2.001 

Anula alvarãs para construcão em terrenos páblkos, 

autoriza a aquisicão on desapropriacäo e a doacão de 

lotes para moradias e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de Salinas decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 10 - Ficam nulos para todos os fins e efeitos os alvarás para cons-

trução em terrenos puiblicos, expedidos pela Prefeitura Municipal de Salinas nos ul-

timos 05 (cinco) anos, estejam tais terrenos abertos, murados on cercados. 

§ 1° - 0 alvará anulado poderá ser revalidado on renovado, desde 

que sua expedicão tenha favorecido famIlia sem teto, comprovadamente pobre, scm 

a intermediaçäo ilegItima de terceiro, agente puiblico ou não, que tenha se benefici-

ado, financeiramente on näo, como intermediário do processo. 

§ 20 - Seri revertido ao patrimônio municipal, livre de onus ou gra-

vame, independentemente de qualquer indenização on ressarcimento, o terreno pui-

blico objeto do alvará de construção a que se refere o artigo 1 0, mesmo que já esteja 

em poder de terceiro. 

Art. 2° - Fica o Executivo Municipal autorizado a adquirir on desa-

propriar terrenos desocupados, situados dentro do perImetro urbano e/ou de expan-

são urbana, para uso puiblico e para parcelamento em lotes regulares para doação a 

familia scm teto, observado o disposto no artigo 6°. 

Art. 3° - Fica o Executivo Municipal autorizado a doar lotes adquiri-

dos na forma do prescrito no § 2° do artigo 10  e no artigo 2°, e os que vierem a ser 

desapropriados, a famlilas scm teto, comprovadamente pobres, moradoras no tern-

tório do atual municIpio de Salinas ha mais de 10 (dez) anos, e outorgar-lhes as res-

pectivas escrituras puiblicas de doação com as restriçöes estabelecidas fiesta lei. 

Art. 4° - Para atender o disposto no artigo 3° será i , s1ituIda uma 

Comissão Especial, composta de 05 (cinco) membros, consideradje,iprestaçao de 
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"serviço püblico relevante", presidida pelo Assessor de Ação Médica e Social, que 

terá voto de qualidade, nomeada pelo Prefeito Municipal, priorizando os represen-

tantes indicados pelas igrejas religiosas existentes no municIpio ha mais de 05 (cinco) 

anos. 

§ 1° - Impossibilitada a composicAo na forma deste artigo, o Prefeito 

Municipal comporá a referida Comissão, corn representantes de outros segmentos 

assistenciais do municIpio, respeitado aquele intersticio de existência. 

§ 2° - A Comissão Especial criada nos termos deste artigo elaborará 

seu regimento, que devera ser aprovado por decreto do Executivo Municipal, esta-

belecendo al os critérios de avaliaçäo da pobreza, da necessidade e da moradia ante-

rior dos postulantes aos beneficios desta lei. 

§ 3° - 0 parecer favorável emitido pela Comissão Especial precede a 

decisäo para deferir doacão de tote, embora não obrigue o Executivo Municipal. 

Art. 5° - A partir da concessão do alvará para construção, o benefi-

ciado pelo disposto nesta lei terá o prazo de 12 (doze) meses para construção de sua 

moradia, conforme planta simplificada, elaborada e fornecida pela Prefeitura Muni-

cipal. 

§ 1° - 0 prazo a que se refere o artigo poderá ser prorrogado, urna 

ünica vez, por 06 (seis) meses, a critério da Comissäo Especial. 

§ 20  - A inobservância do prazo previsto neste artigo implicará na 

reversão do terreno, de pleno direito, ao patrimOnio do MunicIpio, independente-

mente de indenizacäo. 

Art. 6° - E vedado ao beneficiário alienar, hipotecar, ceder on trans-

ferir, a qualquer tItulo, no todo on em parte, pelo prazo de 10 (dez) anos a contar da 

data do "habite-se", o imóvel obtido nos termos desta lei, salvo se por sucessão 

"causa mortis" on separacão, casos em que continuará prevalecendo o impedimento, 

on onus, ate completar o interstIcio aqui estabelecido. 

§ 1° - Os membros do casal constituldo, Jegalmente on através de 

união estável, e os outros que receberem doação de tote, terão \ se nomes registra-

dos e cadastrados, näo mais podendo ser beneficiários desta lei. 
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§ 2° - Nos casos de sucessâo "causa mortis" se estenderäo aos herdei-

ros os direitos de posse do imóvel, e o de dominio ao cônjuge sobrevivente, corn 

restricóes de inalienabilidade e impenhorabilidade previstas nesta lei. 

Art. 7°  - As despesas decorrentes da implantaçäo desta lei corre-

rão a conta de dotaçôes próprias constantes do orçamento municipal on através de 

créditos especiais, que ficam autorizados ate o montante correspondente as avalia-

cOes previarnente procedidas. 

Art. 8° - Revogadas as disposicöes em contrário, inclusive a Lei Mu-

nicipal no 038, de 19 de outubro de 2000, esta lei entra em vigor na data de sua pu- 

blicação. 	

Prefeitura de 2001. 

e 	P ulino Santanna 

Prefei Municipal 
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