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LEI Nº. 2.417 DE 11 DE JUNHO DE 2014 

 

“Autoriza alterar a destinação de áreas de 
propriedade do Município de Salinas – MG.” 
 

 
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 alterar a destinação das 
seguintes áreas situadas no bairro Belvedere: 
 

“A Quadra N, que possui área total 16.560m2, divididos da seguinte maneira: 
10.980,00m2 de área verde, sendo 180m de frente para a Rua Minas Gerais; 61m pelo 
lado direito com a Rua Tocantins; 61m pelo lado esquerdo com a Rua Maranhão e 
180m de fundo para os lotes de número 01 a 18. 5.580,00m2 destinados aos lotes de 
número 01 a 18. 
A Quadra C, situada no mesmo bairro possui 20.700m2, divididos da seguinte maneira: 
10.500,75m2 reservados para área institucional, sendo 225m de frente para Rua Minas 
Gerais; 46,67m pelo lado direito com a Rua Maranhão; 46,67m pelo lado esquerdo com 
a Rua 18 e 225m de fundo para área verde. 10.199,25m2 reservados para área verde, 
sendo 225m de frente para a Rua Piauí; 45,33m pelo lado direito com a Rua 18; 45,33 
pelo lado esquerdo com a Rua Maranhão e 225m de fundo para a área institucional.”. 

 
Art. 2o - As áreas que tratam o artigo anterior desta lei passarão ter as seguintes 

destinações: 
 

“Quadra N: 6.222,00m2 de área verde, sendo 102m de frente para Rua Minas Gerais; 
61m pelo lado direito com a área institucional; 61m pelo lado esquerdo com a Rua 
Maranhão e 102m de fundo com os lotes de número 01 a 11. 4.758,00m2 de área 
institucional, sendo 78m de frente para Rua Minas Gerais; 61m pelo lado direito com a 
Rua Tocantins; 61m pelo lado esquerdo com área institucional e 78m de fundo para os 
lotes de número 11 a 18. 
Quadra C: 14.957,25m2 de área verde, sendo 225m de frente para Rua Piauí; 45,33m 
pelo direito com a Rua Tocantins; 922m pelo lado esquerdo com a Rua Maranhão; 
101,95m de fundo para a Rua Minas Gerais e 123,05m de fundo para a área 
institucional. 5.742,74m2 de área institucional, sendo 123,05 de frente para a Rua Minas 
Gerais; 46,67m pelo lado direito com a área verde; 46,67m pelo lado esquerdo com a 
Rua 18 e 123,05m de fundo para área verde.”. 

 
Art. 3o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Salinas, 11 de Junho de 2014. 

 

 

 
JOAQUIM NERES XAVIER DIAS 

Prefeito Municipal 


