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LEI No 2.480, DE 20 DE MAIO DE 2016. 

 

 

Dispõe sobre a desafetação e autorização 

para alienação de bens públicos imóveis, 

através de Leilão Público e dá outras 

providências. 

 

 

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

promulgo e mando publicar a seguinte lei: 

 

Art. 1o - Fica transferida para a categoria de bens dominicais do Município de 

Salinas os seguintes bens do Mercado Municipal: a Loja no 48, a qual se limita à 

esquerda com a Loja no 47 (área coletiva dos medidores de energia elétrica), à direita 

com a Loja no 49 e aos fundos com a Rua Clemente Medrado, medindo 3,00m x 7,35m= 

22,05m², constituída de piso cerâmico, alvenaria de tijolo cerâmico, revestimento até o 

teto em cerâmica esmaltada, instalações elétricas e hidráulicas embutidas, esquadrias, 

porta de aço de enrolar, basculante de ferro com vidro liso, laje maciça e cobertura em 

telhas de fibrocimento e engradamento de madeira de lei serrada; o Bloco A – Sala da 

Administração, que limita-se à esquerda com acesso pela Praça Enéas Felício Batista, 

à direita com o apartamento do zelador e aos fundos com a Praça Enéas Felício Batista, 

medindo atualmente 3,00m x 7,35m= 22,05m², constituída de piso cerâmico, alvenaria 

de tijolo cerâmico, revestimento até o teto em cerâmica esmaltada, instalações elétricas 

e hidráulicas embutidas, esquadrias, porta de aço de enrolar, basculante de ferro com 

vidro liso, laje maciça e cobertura em telhas de fibrocimento e engradamento de madeira 

de lei serrada; e o Bloco B – Apartamento do Zelador, que limita-se à esquerda pela 

administração (sala), à direita com instalação sanitária masculina, aos fundos com Praça 

Enéas Felício Batista, medindo atualmente, 3,00m x 7,35m= 22,05m², piso cimentado 

liso, alvenaria de tijolo cerâmico, pintura em látex PVA, instalações elétricas e hidráulicas 

embutidas, esquadrias, porta externa de madeira, esquadria em cobogo no fundo, 

basculante de ferro com vidro liso na porção frontal, laje maciça e cobertura em telhas 

de fibrocimento e engradamento de madeira de lei serrada, tudo conforme Matrícula no 
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2.997, fls. 84/85, do Livro no 2 – K, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Salinas, bem como memorial descritivo em anexo. 

Parágrafo único. Os imóveis de que trata o caput do art. 1o encontram-se 

desafetados, passando a figurar como bem de uso dominical. 

Art. 2o - Fica autorizado ao Executivo Municipal promover Leilão Público, para 

a venda dos imóveis descritos no artigo anterior, nos termos do art. 15, §2o da Lei 

Orgânica do Município de Salinas, bem como o art. 22, §5o da Lei no 8.666/93. 

Art. 3o - O Leilão Público mencionado no artigo anterior será regido pelas 

regras oficiais de Leilões, com local e data previamente informados à Câmara Municipal, 

e após ampla divulgação. 

Art. 4o - Os recursos oriundos do Leilão, serão aplicados em obras de 

infraestrutura no Município, incluindo as obras atinentes ao novo cemitério público 

municipal, em atendimento ao convencionado no Termo de Ajustamento de Conduta 

firmado por este Município com o Ministério Público. 

Art. 5o - A avaliação para a venda acima descrita foi realizada por uma 

Comissão instalada através da Portaria no 024, de 24 de fevereiro de 2016, a qual conta 

com três membros do Executivo Municipal, conforme documentos anexos ao processo 

de alienação. 

Art. 6o - Fica o Poder Executivo com a obrigação de apresentar à Câmara 

Municipal, relatório dos investimentos feitos com os recursos oriundos da venda das lojas 

no Mercado Municipal. 

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

Salinas, 20 de maio de 2016. 

 

 

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS 
Prefeito Municipal 


