
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIXDE MINAS 

 

LEI MUNCIPAL N°. 364, de 22 de novembro de 2007. 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
doar bem imóvel que especifica e contém 
outras providências. 

A Câmara Municipal de São Félix de Minas Estado de Minas Gerais, através de seus 
representantes Iegis aprovou, e eu Prefeito sanciono a seguinte Lei- 

Art. 10. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal, em obediência aos termos do 
Inciso 1 do art. 98 da Lei Orgânica Municipal, a doação do imóvel abaixo 
especificado à Associação Comunitária Amigos do Município, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 07.777.226/0001-42, com sede na Praça da Bíblia, s/n°, Centro, CEP 
35275-000, município de São Félix de Minas-MG: 

1- Um imóvel urbano constituído de um lote sem edificação, situado na Rua João De 
Deus Rosa, n° 22, Centro, nesta cidade, medindo área total de 522,86 M2 
(quinhentos e vinte e dois metros e oitenta e seis centímetros quadrados), 
confrontando-se pela direita com o córrego numa extensão de 11,70 m, pelos fundos 
com terreno pertencente ao Município numa extensão de 20,87 m, pela esquerda 
com a Rua Perciliano Candido Peixoto "A" numa extensão de 18,50 m, seguindo 
ainda com a Rua Perciliano Candido Peixoto "a" numa extensão de 6m, pela frente 
com a Rua João de Deus Rosa numa extensão de 13m continuando ainda com a 
Rua João de Deus.Rosa numa extensão de 17m, conforme croqui em anexo. 

Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário entrando a presente Lei em vigor 
na data de sua publicação. 
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