
PROJETO DE LEI Nº  5260/2021.

Altera a redação do art. 1º da Lei nº 7.675, de 23 de
outubro de 2018, que “Autoriza dação em pagamento
a Maria José Ferreira do Nascimento o imóvel que
identifica”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS APROVA:

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 7.675, de 23 de outubro de 2018, passa a vigorar com
a  seguinte redação:

“Art. 1º O Executivo Municipal fica autorizado a dar em pagamento a Maria
José Ferreira do Nascimento, brasileira, viúva, aposentada, portadora da carteira de
identidade MG-15.006.040 SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 545.940.576-91, residente na
Rua Bandeirantes, nº 104, Bairro Boa Vista, nesta cidade, o imóvel constituído pelo Lote
11, da Quadra 13, inscrição cadastral sob o nº 07-025-0417-000-000, situado na Rua
Bandeirantes, com a área de 200,00 m² (duzentos metros quadrados), medindo 10,00 metros
de frente na confrontação com a Rua Bandeirantes, 20,00 metros pelo flanco direito
confrontando com o Lote 12 da Quadra 13, 20,00 metros pelo flanco esquerdo na
confrontação com o Lote 10 da Qudra 13, e 10,00 metros pelo fundo, na confrontação com o
Lote 09 da Quadra 13; e respectiva unidade residencial dividida em 5 (cinco) peças e
circulação, com a área edificada de 38,42 m² (trinta e oito vírgula quarenta e dois metros
quadrados), de propriedade do Município de Patos de Minas, procedente do loteamento
registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Patos de Minas sob o nº
R-3/11.651 do Livro 2-AR, com averbação da construção sob o nº AV-5/11.651 da mesma
serventia.”

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

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 16  de junho de 2021.

Luís Eduardo Falcão Ferreira
Prefeito Municipal

Paulo Henrique Rabelo da Silveira
Procurador-Geral do Município



MENSAGEM Nº 34, DE 16 DE JUNHO DE 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Ezequiel Macedo
Presidente da Câmara Municipal
N E S T A.

Senhor Presidente,

Dirijo-me a Vossa Excelência e aos insignes Vereadores para encaminhar o
presente Projeto de Lei que “Altera a redação do art. 1º da Lei nº 7.675, de 23 de
outubro de 2018, que “Autoriza dação em pagamento a Maria José Ferreira do
Nascimento o imóvel que identifica”.

Cuida-se de Projeto de Lei visando a alteração da redação do art. 1º da Lei
Municipal nº 7.675, de 23 de outubro de 2018. A referida lei autorizou o Executivo
Municipal a dar em pagamento em favor de Maria José Ferreira do Nascimento o imóvel
que especifica, registrado no CRI local sob o nº R-3/11.651 e averbação de construção sob o
nº Av-5/11.651.

No entanto, quando da sanção da Lei 7.675/2018 a descrição da inscrição
municipal do referido imóvel foi feita erroneamente como sendo 06-022-0001-008-000, ao
passo que a inscrição correta é 07-025-0417-000-000.

Além disso, não constou da descrição do imóvel as suas confrontações,
conforme é exigido atualmente para lavratura de escritura e seu registro no cartório
competente.

Estas circunstâncias acabaram obstando a transferência do imóvel em favor da
beneficiária, motivo pelo qual faz-se necessária a correção dos equívocos através desta
proposição.

Posto isso, mediante sua legalidade e conveniência, apresentamos este projeto
para apreciação dos eminentes vereadores e pedimos a sua aprovação, para que possa ser
formalizada a dação em pagamento em referência.

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 16  de junho de 2021.

Luís Eduardo Falcão Ferreira
Prefeito Municipal


