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        LEI Nº 4.092,  DE 14 DE MARÇO DE 2017. 

 
Autoriza o Executivo Municipal a adquirir imóvel em 
doação e dá outras providências. 

 
 O Povo de Três Pontas - MG, por seus representantes na Câmara Municipal 
aprovou, e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir um imóvel urbano, 
pertencente a Renato Reis Vieira e Denise França Pereira Vieira, localizado no Bairro 
Catumbi, nesta cidade.  

§ 1º O imóvel a ser adquirido corresponde ao situado em local onde se situam 
parcialmente as Ruas João Furtado de Mendonça, Lourenço A. Siqueira e Mariquinha Rossi 
Vilela, com área de 1.551,00m² (um mil, quinhentos e cinquenta e um metros quadrados), 
sem edificações. 

§ 2º O imóvel em referência encontra-se registrado no Serviço Registral 
Imobiliário da Comarca de Três Pontas, no livro nº 02,  matrícula nº 31.341. 

 § 3º As características, medidas e confrontações referidas no caput deste artigo 
constam da certidão do Serviço Registral Imobiliário da Comarca de Três Pontas e da 
planta-baixa que integram esta Lei. 
 

Art. 2º O Município adquirirá o imóvel a título gratuito, por meio de escritura 
pública de doação. 

§ 1º Será atribuído ao imóvel, para fins fiscais e de lavratura da respectiva 
escritura pública de doação, o valor venal do mesmo no importe de R$ 33.594,66 (trinta e 
três mil quinhentos noventa quatro reais sessenta seis centavos). 

§ 2º A escritura pública será lavrada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a 
contar da publicação da presente Lei.  
  

Art. 3º Fica dispensada a licitação exigida pela Lei 8.666/93 e suas alterações, bem 
como pela Lei Orgânica Municipal, em face do interesse público que caracteriza esta Lei. 
    
  Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações próprias do 
orçamento. 
 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 
 Três Pontas - MG, 14 de março de 2017. 
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