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LEI Nº. 2.406 DE 25 DE ABRIL DE 2014 

 

“Autoriza o Poder Executivo a dar nova 
numeração às Lojas 72 e 73 do Mercado 
Municipal de Salinas.” 

 

 

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

promulgo e mando publicar a seguinte lei: 

 

Art. 1o - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a dar nova numeração 

às lojas 72 e 73, passando a ser da seguinte forma e com as seguintes limitações: A 

loja 72, a qual não é padrão e possui a metragem de 44,10m², foi dividida pelo 

proprietário, passando a serem duas lojas, sendo a “72”, com 22,05m² e “72 A”, com 

22,05m², as quais eram de propriedade do Sr. João de Deus Costa, sendo que agora 

cabe aos herdeiros, ou seja, sua esposa Diva Almeida Costa e à sua filha Diva Estela 

Costa. A Loja 73, a qual era a sala de administração, foi divida pelo Município de 

Salinas, compondo-se de 02 salas, ou seja, “73” e “73 A”, sendo que a 73 foi vendida, 

através de leilão, ao Sr. José Nogueira dos Santos, e a “73 A” funciona o ponto de 

apoio à Polícia Militar. 

Art. 2o - A Loja “72” passa a ter a seguinte confrontação: pela esquerda com 

a loja 71, pelo lado direito com a loja “72 A”, pelos fundos com a Praça Enéas Felício 

Batista, pela frente para o interior do Mercado Municipal. 

Art. 3o - A Loja “72 A” passa a ter a seguinte confrontação: pela esquerda 

com a loja 72, pelo lado direito com o acesso pela Praça Enéas Felício Batista, e 

fundos com a Praça Enéas Felício Batista, e na frente com o interior do Mercado 

Municipal. 

Art. 4o - A Loja “73” passa a ter a seguinte confrontação: pela esquerda com 

o acesso pela Praça Enéas Felício, pela direita com a sala de apoio à Polícia Militar, ao 

fundo com a Praça Enéas Felício Batista, na frente com o interior do Mercado 

Municipal. 

Art. 5o - A Loja “73 A” passa a ter a seguinte confrontação: pela esquerda 

com a loja 73, pela direita com o apartamento do zelador, aos fundos com a Praça 

Enéas Felício Batista e na frente com o interior do Mercado Municipal. 
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Art. 6o - De acordo com mencionada Lei, fica o Poder Executivo autorizado a 

requerer ao Cartório de Registro de Imóveis as respectivas averbações, que se fizerem 

necessárias para a regularização imobiliária dos imóveis mencionados. 

Art. 7o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Salinas, 25 de Abril de 2014. 

 

 

 

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS 
Prefeito Municipal 


