
PREFEITURA MUMCIPAL DE SALINAS 	* 
Estado de Minas Gerais 

LEI 2.106, de 11 de dezembro de 2006. 

Autoriza permuta de imóvel do MunicIpio 
corn a Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural de Minas Gerais - 
EMATER e dã outras providências. 

A Cârnara Municipal de Salinas aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder permuta coni a Empresa de 
Assistência Técnica e Extensào Rural de Minas Gerais - EMATER, dos imóveis descritos na 
presente Lei. 

§ 10. Na permuta a ser realizada fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transrnitir a 
EMATER 0 irnôvel situado a Avenida João Pena Sobrinho, no Lotearnento lrrnãs Clarissas 
Franciscanas, em Salinas - MG, limitando-se pela frente na distància de 10,31m corn a 
Avenida João Pena Sobrinho, pelos fundos na distância de 10m corn a Policlinica Salinense, 
pela esquerda na distãncia de 44,30m corn propriedade do espOlio de Alvino Pereira de 
Oliveira e pela direita na distância de 46,28m corn propriedade de Mauro Euripedes Rocha 
Mendes corn area de 455,60 m 2  (quatrocentos e cinq(jenta e cinco virgula sessenta metros 
quadrados), avaliado em R$ 100.000,00 (cern mil reais), conforme laudo de avaliacão anexo. 

§ 20 . Em contrapartida a EMATER transrnite ao Municipio o imôvel situado a Rua Eparninondas 
Costa, s/n, limitando-se pela frente na distância de 26,65m corn a Rua Epaminondas Costa, 
pelos fundos na distância de 26,65m corn propriedade de Manoel Brito, pela esquerda na 
distãncia de 16,00m corn a Prefeitura Municipal de Salinas e pela direita na distância de 
16,00m corn a COPASA, em Salinas - MG, corn area de 426,40rn 2  (quatrocentos e vinte e seis 
virgula quarenta metros quadrados), avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 
conforme laudo de avaliação anexo. 

Art. 20 . As partes assumem a obrigaçâo de transrnitir os irnOveis descritos na presente Lei, 
livres e desembaraçados de quaisquer anus, arcando cada parte corn as despesas decorrentes 
de registro e regularização dos imôveis recebidos. 

Art. 30  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçôes em 
contra rio. 

Salinas, 11 de dezembro de 2006. 

JOSÉ ANTONIO PRATES 
Prefeito Municipal 
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