
 
Lei 768/02, de 09 de dezembro de 2002 

 
 

“Altera a utilização do imóvel público que menciona, autoriza sua alienação 
e dá outras providências” 

 
   A Câmara Municipal de Divisa Nova - MG, por seus representantes 
legais, aprovou e eu, ANTONIO CESAR SIQUEIRA, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte lei: 
 
    Art. 1º - O imóvel público localizado neste Município no Bairro da 
Paca, com área de 2.500 m2, nele construído um prédio com área de 159,25 m2, havido 
por escritura pública de doação, devidamente transcrito no CRI desta Comarca sob o nº 
R-1.183, Livro 2, Fl. 188, onde funcionou uma escola pública municipal, deixa de ter sua 
utilização especial, passando a compor os bens dominicais do Município. 
 
    Parágrafo Único – Caso seja encontrada área a menor ou a maior, o 
imóvel será alienado de acordo com a área cercada, encontrada, e que a medida da área 
seja enviada à Câmara Municipal antes da alienação do imóvel. 
 
    Art. 2º -  Fica o Poder Executivo autorizado a alienar o imóvel descrito 
no Artigo 1º desta Lei, através de Licitação Pública, nos termos ao Artigo 103 da Lei 
Orgânica Municipal combinado com Artigo 17 e seguintes da Lei Federal nº 8666/93, cuja 
avaliação prévia será realizada por Comissão de Avaliação do Município 
 
    Parágrafo Único – Fica o Executivo Municipal autorizado a fazer o 
parcelamento do valor da alienação, desde que satisfaça condições do Município. 
 
   Art. 3º - O produto obtido com a alienação do mencionado imóvel será 
aplicado nas despesas aprovadas no orçamento municipal. 
 
    Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
 
   Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e a execução 
da presente Lei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir, tão inteiramente como 
nela se contém. 
 

Divisa Nova, 09 de dezembro de 2002 
 
 
 

ANTONIO CESAR SIQUEIRA 
Prefeito Municipal 

 
 

CARLOS FERNANDO PEREIRA 
Secretário Municipal 


