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LEI N° 140/2.000 
DE 28 DE ABRIL DE 2.000 

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE 
DIREITO DE POSSE DE IMÓVEL URBANO 
E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

O Prefeito Municipal de São Felix de Minas, Estado 

de Minas Gerais, em pleno exercício, no uso de suas atribuições e na forma da 

lei, faz saber que o Povo do Município de São Felix de Minas-MG., via de seus 

representantes - Vereadores da Câmara Municipal - aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1 ° - Fica o chefe do Poder Executivo 

autorizado a conceder às famílias carentes, o direito de posse de imóvel urbano 

localizado no loteamento novo, urbanizado pela Lei Municipal n° 045/97 de 18 

de Setembro de 1.997 e registrado no CRI da Comarca de Mantena sob o n° R-

01, Livro 2-AX, FIs. 17, Matrícula 12.132. 

Art. 20  - O loteamento novo a que se refere o artigo 

anterior, conta com a área total de 70.295 M2, dividida em lotes de 10 X 20 

metros, confrontando com a Rua Perciliano Cândido Peixoto; terreno da 

Municipalidade (lado da área destinada ao Pronaf); propriedade do Sr. João 

Pereira Bonfim; terreno da Municipalidade (lado da propriedade do Sr. Isá da 

Costa Leal) e Córrego Pegorete. 

Art. 30  - A concessão do direito de posse fica 

condicionada às famílias que: 

- residem no Município de São Felix de Minas há 

mais de 2 anos; 

II - não possuem imóvel urbano; 

III - assumam o compromisso de edificar 

construção no lote, dentro do prazo máximo de 2 (dois) anos. 

Art. 40  - O domínio do imóvel continuará 

pertencendo ao Município e será outorgado, futuramente, com autorização 

Legislativa, quando da conclusão da construção, mediante Escritura Pública. 

Art. 50  - Fica o chefe do Poder Executivo 

autorizado a complementar as exigências para a concessão do direito de posse, 

mediante decreto e termo de compromisso. 

Art. 60  - Revogadas as disposições em contrário, 

esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Mando, portanto, a quem o conhecimento e a 

execução da presente lei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir, tão 

inteiramente como nela se contém e declara. 

Gabinete do Prefeito Municipal em 

São Felix de 	
a 

Minas, 28 d- bril de 2.000. 

40  Ano de .. 	ncijção Política. 

U Ati ,rnz de ,$ouz = 

P FEITO MUNICIPAL 

REGISTRADO ÀS FLS. 060 
DO LIVRO PRÓPRIO N° 002 
EPUBLIJ,/' M 28-04-2000 

SFM-L ' ''i-OO-DOAÇÃO DE LOTES 

o 


