
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS 
Estado de Minas Gerais 

 

PRAÇA MOISES LADEIA, 64, TEL/FAX (38) 3841-1513 - SALINAS - MG. 
 

 

 

LEI Nº. 2.441 DE 06 DE MAIO DE 2015 

 

“Autoriza o Poder Executivo a desafetar área 
pública e doá-la ao Estado de Minas Gerais, e da 
outras providências.” 

 

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

promulgo e mando publicar a seguinte lei: 

 

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

área de domínio público, o seguinte imóvel: 

Um imóvel rural denominado “Sangradouro”, localizado neste Município de 

Salinas/MG, com área de 0,8000 ha. Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-

1 de coordenadas UTM N 8209548m e E 812321m, situado no limite com a Avenida 

Guilhermina Maria de Jesus (Estrada para Nova Fátima), deste, segue com azimute de 

293°23’00’’ e distância 0,00m. Confrontando neste trecho com a Avenida Guilherme 

Maria de Jesus (estrada para Nova Fátima), até o vértice V-2; deste com azimute de 

23°36’00’’ e distância de 100,00m, confrontando neste trecho com Antônio Alves 

Martins até o vértice V-3, deste segue com azimute de 113°36’00’’ e distância de 

80,00m, confrontando neste trecho com Antônio Alves Martins até o vértice V-4, deste, 

segue com azimute de 203°36’00’’ e distância de 100,00m, confrontando neste trecho 

com Antônio Alves Martins, até o vértice V-1, ponto inicial da descrição deste 

perímetro. 

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. 2o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar o imóvel especificado no 

artigo anterior ao Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 

CNPJ: 18.715.565/0001-10, com endereço à Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n, 

Serra Verde, Belo Horizonte, Minas Gerais, sendo que o mesmo foi avaliado em R$ 

1.599,00 (mil, quinhentos e noventa e nove reais), conforme Laudo de Avaliação em 

anexo. 

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

para a construção de uma Escola Estadual na Comunidade de Nova Fátima, para 

atendimento aos respectivos moradores. 

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

não seja observada a finalidade da doação, no prazo de 04 (quatro) anos. 
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Art. 5o - Não sendo cumprido o disposto no art. 4o desta Lei, o imóvel será 

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

a qualquer indenização. 

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

 
 

Salinas, 06 de Maio de 2015. 

 
 
 

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS 
Prefeito Municipal 

 


