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LEI No 2.477, DE 26 DE ABRIL DE 2016. 

 

 
Altera dispositivo da Lei no 2.397, de 07 de 
fevereiro de 2014, que “Autoriza o Poder 
Executivo a desafetar área pública e doá-la ao 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Estado de Minas Gerais (CREA-MG) / 
Inspetoria de Salinas – MG e dá outras 
providencias”. 

 

 
A Câmara Municipal de Salinas aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono, 

promulgo e mando publicar a seguinte lei: 

 

 

Art. 1o - O artigo 1o da Lei no 2.397, de 07 de fevereiro de 2014, que “Autoriza o 

Poder Executivo a desafetar área pública e doá-la ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do Estado de Minas Gerais (CREA-MG) / Inspetoria de Salinas – MG e dá outras 

providencias”, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1o - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar 

área de domínio público, o seguinte imóvel: 

Parágrafo único.  Um terreno urbano, com área 491,07 m2 (quatrocentos e 

noventa e um, e sete centésimas de metros quadrados), localizada na Rua Pedra Azul, 

bairro São Geraldo, nesta cidade de Salinas/MG, limitando-se ao lado direito com a 

Rua Medina, com uma extensão de 30.50m; ao lado esquerdo com o Sr. Jorge Bispo 

Almeida, com uma extensão de 27,40m; aos fundos com a Rua Ouro com uma 

extensão de 5.10m e com a elevatória da COPASA, com uma extensão de 14,00m; e 

pela frente com a Rua Pedra Azul, com uma extensão de 16,40m. Todas as 

delimitações e confrontações estão definidas no Memorial Descritivo, elaborado pela 

Secretaria Municipal de Obras, o qual deverá ser transcrito na respectiva Escritura 

Pública de doação.” 

 

Art. 2o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Salinas, 26 de abril de 2016. 

 

 

 

 

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS 

Prefeito Municipal de Salinas 

 

 


