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                                                LEI Nº 4.107, DE 25 DE ABRIL DE 2017. 
 

Autoriza o Executivo Municipal a desafetar área pública urbana 
conhecida como “Conjunto Habitacional São Judas Tadeu” e a 
fazer posterior doação dos lotes que constituem a área que 
menciona,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 desafetada de sua destinação pública a área de 13.160,00 m², localizada no 
Jardim Boa Vista III, conhecida como “Conjunto Habitacional São Judas Tadeu”, registrada no 
Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob Matrículas nº R.01.14.825 - Livro nº 02 e 
14.895- Livro nº 2, sob o domínio do Município de Três Pontas/MG. 
 
 Parágrafo Único. As características, medidas e confrontações do imóvel referido no caput 
deste artigo constam do croqui integrante desta Lei. 
 

Art. 2.º A desafetação da área referida no artigo antecedente destina-se à regularização 
imobiliária do Conjunto Habitacional edificado com recursos do Programa Habitar-Brasil. 

 
Art. 3.º O Executivo Municipal fica autorizado a fazer posterior alienação, através do 

instituto da doação, dos lotes constantes da área desafetada, aos atuais permissionários, tendo como 
objetivo a regularização junto ao Serviço Registral Imobiliário bem como o atendimento das 
demandas sociais relacionadas ao direito de moradia. 

 
Parágrafo Único. As vias públicas permanecerão como de uso comum, nos termos do art. 99, 

I e art.100 do Código Civil. 
 

Art. 4.ºAs despesas decorrentes da lavratura de escrituras e demais encargos, bem como o 
consequente registro imobiliário correrão integralmente por conta dos beneficiários. 
 

§ 1°. As plantas e/ou projetos pertinentes às edificações deverão ser aprovados pelos órgãos 
competentes, nos termos da legislação vigente.  

 
§ 2º. O valor venal a ser atribuído à área doada será realizado através de prévia avaliação, em 

consonância com art. 17, inc. I da Lei 8.666/93. 
 

Art. 5.º Fica dispensada a licitação prevista na Lei nº 8.666/93, e suas posteriores alterações, 
bem como o disposto na Lei Orgânica Municipal, ante o caráter social da presente Lei. 
 

Art. 6º O inteiro teor da presente lei será transcrito na Escritura Pública de Doção a ser 
lavrada. 
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Art. 7.º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 Três Pontas/MG, 25 de abril de 2017. 
 
 
 

LUIZ ROBERTO LAURINDO DIAS 
PrefeitoMunicipal 

 
 

YVES DUARTE TAVARES 
Procurador-Geral 

 
 

IARA SÍLVIA DE ARAÚJO LAURINDO DIAS 
Secretária Municipal de Assistência Social 

 


