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LEI Nº. 2.399 DE 10 DE ABRIL DE 2014 

 

“Autoriza o Poder Executivo a desafetar área 
pública e doá-la a Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seção Minas Gerais – Subseção 
Salinas – MG e dá outras providências.” 

 

A Câmara Municipal de Salinas aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono, 

promulgo e mando publicar a seguinte lei: 

Art. 1
o
 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar área 

de domínio público, o seguinte imóvel: 

Um terreno urbano, com área 72,02 m2 (setenta e dois metros e dois 

centésimas de metros quadrados), localizada na Praça João Pessoa, n
o
 28, Centro, nesta 

cidade de Salinas/MG, limitando-se ao lado direito com o Sr. Natalício Sousa Mendes, com 

uma extensão de 21,50m; ao lado esquerdo com a Prefeitura Municipal de Salinas, com 

uma extensão de 21,50m; aos fundos com a Prefeitura Municipal de Salinas com uma 

extensão de 3,35m; e pela frente com a Praça João Pessoa, com uma extensão de 3,35m. 

Todas as delimitações e confrontações estão definidas no Memorial Descritivo, elaborado 

pela Secretaria Municipal de Obras, o qual deverá ser transcrito na respectiva Escritura 

Pública de doação. 

Art. 2
o
 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar a Ordem dos advogados do 

Brasil – Seção Minas Gerais (OAB-MG), CNPJ/MF n
o
 19.984.848/0001-20, Inscrição 

Estadual 062.202.262-0070 com sede à Rua Albita n
o
 250, Cruzeiro, Belo Horizonte – MG, 

o bem imóvel especificado no artigo anterior, cujo valor do Laudo de Avaliação é de 

R$75.000,00 (setenta e cinco reais). 

Art. 3
o
 - A área desafetada e doada deverá ser utilizada, exclusivamente para a 

construção de uma sede para abrigar a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seção Minas Gerais, nesta cidade. 

Art. 4
o
 - Na escritura de doação deverá contar cláusula de reversão, caso não 

seja observada a finalidade da doação, no prazo de 04(quatro) anos. 

Art. 5
o
 - Não sendo cumprido o disposto no art. 4

o
 dessa Lei, o imóvel será 

revertido ao Patrimônio Público, acrescido das benfeitorias nele existentes, sem direito a 

qualquer indenização. 

Art. 6
o
 - Esta Lei entra em vigor na data de publicação.  

 

Salinas, 10 de Abril de 2014. 

 

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS 
Prefeito Municipal 


