
  

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS – MG. 

TERRA DO PADRE VICTOR 

LEI MUNICIPAL N° 4.005, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016. 
 

Altera a redação dos artigos 25 e 62, da 
Lei Municipal nº 1.288, de 13 de abril 
de 1988, e dá outras providências. 

 

   O Presidente da Câmara Municipal de Três Pontas, Estado de Minas Gerais, em 

cumprimento ao disposto no artigo 66, § 5º, da Lei Orgânica Municipal e art. 50, inciso IV, alínea 

g do Regimento Interno, promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º  O art. 25 da Lei Municipal nº 1.288, de 13 de abril de 1988, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“Art. 25 – O lote mínimo para todos os assentamentos será de 200 m² 
(duzentos metros quadrados), com frente mínima de 10,0 m (dez metros), 
ressalvados os seguintes casos: 

I – quando o imóvel se destinar ao atendimento de programa habitacional de 
interesse social, com participação do Governo Federal, Governo Estadual e/ou 
Governo Municipal; 

II – quando houver sobre o imóvel condomínio entre dois ou mais 
proprietários, de modo que a área individual de terreno de cada um dos 
condôminos seja igual ou superior a 125 m² (cento e vinte e cinco metros 
quadrados), bem como respeitada a frente mínima de 5,0 m (cinco metros), 
autorizado o respectivo desmembramento das áreas e o registro junto ao 
Cadastro Imobiliário do Município de Três Pontas e no Serviço Registral 
Imobiliário de Três Pontas”. 

Art. 2º O artigo 62 da Lei Municipal nº 1.288, de 13 de abril de 1988, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 62 – Os proprietários condôminos de imóveis com ou sem residências, 
com área individual de terreno igual ou superior a 125 m² (cento e vinte e 
cinco metros quadrados) e com frente mínima de 5,0m (cinco metros), 
poderão efetuar o desmembramento das áreas e promover o registro no 
cadastro imobiliário do Município de Três Pontas e no Serviço Registral 
Imobiliário de Três Pontas”. 

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

 

Câmara Municipal de Três Pontas, MG, 03 de novembro de 2016. 

 

 

LUIS CARLOS DA SILVA 
Presidente da Câmara Municipal 


