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LEI Nº 4.168, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017. 

Dispõe sobre desafetação de área pública e autorização de 
alienação de imóvel, 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 área pública municipal, com área de 10.547,90 m² (dez mil 

quinhentos quarenta sete vírgula noventa metros quadrados) de um total de 11.257,90 m², 
situada entre a Rua Barão da Boa Esperança e o Ribeirão Araras, no local conhecido como 
“antigo matadouro”, ao lado do loteamento Major Brás, matriculada no Serviço Registral 
Imobiliário de Três Pontas, sob o nº 20.164, transformando a respectiva área em bem público 
dominical. 
 §1º - A área remanescente que não será desafetada corresponde à área pública de 
48,50m x 15,00m sito na via pública denominada Avenida José Lagoa, sendo de responsabilidade 
de eventual adquirente realizar o desmembramento da área. 

§2º - As características, medidas e confrontações do imóvel descrito no caput deste 
artigo, constam do croqui e laudo avaliação anexos que integram esta Lei. 

 
Art. 2º Fica autorizada a alienação onerosa da área desafetada, descrita no caput do art. 

1º desta Lei, através de processo licitatório. 
Parágrafo único. O valor da alienação, de acordo com o Laudo de Avaliação que também 

integra esta Lei será de, no mínimo, R$ 1.634.924,50 (um milhão seiscentos trinta quatro mil 
novecentos vinte quatro reais cinquenta centavos). 
 
 Art. 3° O valor arrecadado com a alienação do imóvel descrito no art. 1º desta lei 
somente poderá ser despendido para: 
 Parágrafo único – Custear a infraestrutura do Parque Industrial dos Quatis; 
 

Art. 4° O imóvel alienado deverá ser destinado a fins habitacionais e/ou comerciais. 
 Parágrafo único. Se o imóvel for destinado para fins habitacionais deverá o adquirente 
realizar o parcelamento do solo dando continuidade nas vias públicas já implantadas no 
Loteamento Major Brás, bem como da Avenida José Lagoa. 
 
 Art. 5° O inteiro teor desta Lei deverá ser transcrito na escritura pública de transferência. 
 
 Art. 6° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta do adquirente. 
 
 Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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