
Prefeitura Municipal de Três Pontas - MG
“TERRA DO PADRE VICTOR”

 LEI Nº 4.407, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018.

“Autoriza a dação em pagamento de imóvel para o Instituto 
de Previdência dos Servidores Municipais de Três Pontas – 
IPREV para a Reversão do Déficit Técnico de Benefícios e dá 
outras providências”.

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

 Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a amortizar parcialmente o de& ficit 
Te&cnico  atuarial  do  plano  de  benefí&cios  previdencia& rios  administrado  pelo  Instituto  de 
Previde
ncia dos Servidores Municipais de Tre
s Pontas – IPREV, mediante daça0o em pagamento 
de imo& vel de propriedade do Municí&pio de Tre
s Pontas, conforme a Portaria MPS nº 402, de 10 
de dezembro de 2008, pelo valor de R$ 417.250,00 (quatrocentos e dezessete mil, duzentos e 
cinqu: enta reais).

Para& grafo u& nico. O imo& vel a ser repassado ao IPREV por daça0o em pagamento, qual seja: 
“uma  a& rea  pu& blica  de  834,50m²  localizada  em  Tre
s  Pontas/MG  na  Rua  Waldemar  Nunes 
Bitencourt, matriculado no Carto& rio de Registro de Imo& vel sob o n. 28.448. 

 Art.  2º  As  despesas  decorrentes  da  efetivaça0o  da  Daça0o  em  Pagamento,  cartora& rias, 
tributa& rias ou outras, sera0o de responsabilidade pelo IPREV.

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transferir a propriedade do imo& vel 
a partir da data da publicaça0o desta Lei.

Art. 4º Fica o IPREV obrigado a lançar em seu Balanço Patrimonial o valor real do imo& vel 
recebido e a proceder anualmente aE  reavaliaça0o de mercado dos imo& veis. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaça0o.

Tre
s Pontas/MG, 18 de dezembro de 2018.
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