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                                     LEI Nº 1631/2021 

 

DESAFETA ÁREA PÚBLICA 

INSTITUCIONAL MUNICIPAL, SITUADA NO 

LOTEAMENTO QUE ESPECIFICA, COM A 

FINALIDADE DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO. 

 

A Câmara Municipal de Inhaúma/MG, por seus representantes legais, aprova e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica desafetada a área pública institucional, passando a constituir-se em 

imóvel de categoria dominical do Município de Inhaúma/MG: 

 

I – Área Institucional constituída de uma área medindo 4.543,00m², da quadra 20, 

situado no Bairro Esperança, na cidade de Inhaúma, com as seguintes confrontações: 

frente 101,00m com rua K; lado direito 63,00m com a rua C; lado esquerdo 52,50m com 

a área remanescente 2 e; fundos 67,00m com a rua L, registrado sob o n° 01 e a averbação 

da Matrícula de n° 24.420, do Cartório de 2° Ofício de Registro de Imóveis de Sete 

Lagoas/MG. 

 

 Art. 2º A desafetação tem por finalidade a posterior alienação dos bens imóveis 

mediante a realização de processo licitatório, conforme exigências da Lei 8.666/93 e 

outras normas aplicáveis a Administração Pública, cujo valor arrecadado será destinado, 

exclusivamente, para pagamento pelo Município de dívida previdenciária, de sua cota 

parte, junto ao Instituto de Previdência Municipal de Inhaúma – IPREMI, oriunda de 

insuficiência de contribuição previdenciária patronal. 

§ 1°. A amortização da dívida, por meio de alienação de lotes desafetados poderá 

ser total ou parcial e, havendo ainda saldo devedor, a diferença será paga pelos meios 

ordinários. 
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§ 2°. A alienação da área que trata esta Lei ocorrerá mediante processo licitatório, 

cujo procedimento adequado será definir pelo Setor de Licitações do município, sempre 

em consonância com a Lei Geral de Licitações – Lei n° 8.666/83 e outras legislações 

aplicáveis. 

 

Art. 3º. Todas as despesas decorrentes da alienação dos lotes, relativas à 

transferência do imóvel, correrão por conta dos adquirentes. 

 

Art. 4º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Inhaúma/MG, 17 de março de 2021. 

 

 

Geraldo Custodio Silva Junior 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


