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 LEI Nº 4.158, DE 05 DE SETEMBRO DE 2017. 

(alterada pela Lei nº 4.225, de 16 de fevereiro de 2018) 

 

Autoriza o Executivo Municipal a desafetar área pública 

urbana localizada no “Loteamento Village das Palmeiras” 

e fracioná-la, se necessário, para posterior concessão de 

uso a empresas que vierem a se instalar no Município. 

 

 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 5.130 m², localizada no 

Loteamento Village das Palmeiras, registrada no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca 

sobnº 29.941 - Livro nº 02, sob o domínio do Município de Três Pontas/MG. 

 

 Parágrafo Único. As características, medidas, confrontações e avaliação 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 posterior 

fracionamento, se necessário, e concessão de uso para empresas que vierem a se instalar no 

Município de Três Pontas. 

 

Art. 3.º O Executivo Municipal fica autorizado a fazer posterior fracionamento, se entender 

necessário, para fins de instalação de empresas que desejarem e se submeterem a processo 

licitatório para concessão de uso das áreas. 

Art. 3.º O Executivo Municipal fica autorizado a fazer posterior fracionamento, se entender 

necessário, para fins de instalação de empresas que desejarem e se submeterem a processo 

licitatório para concessão de uso das áreas mediante cumprimento de encargos e com posterior 

doação. (alterado pela Lei nº 4.225, de 16 de fevereiro de 2018) 

 

Art. 4.ºAs despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotação própria de orçamento 

vigente no presente exercício. 

 

 Art. 5.º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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