
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 

            Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37.195-000 

                 Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70 

LEI Nº. 1.142, DE 27 DE MAIO DE 2009. 

 

Autoriza o Executivo Municipal a doar imóvel do patrimônio 

público municipal e dá outras providências. 

  

  O Povo de Santana da Vargem - MG, por seus representantes na Câmara Municipal 

aprovou, e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 

  Art. 1º Fica autorizado o Executivo Municipal a doar o imóvel pertencente ao 

Patrimônio Público Municipal, situado a Rua José dos Santos Maganha, nº. 26, centro, com 

133,00 m² (cento e trinta e três metros quadrados) de área, contendo uma unidade 

residencial com 71,98 m² (setenta e um vírgula noventa e oito metros quadrados) ao Sr. 

Cláudio Teodoro da Silva, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n° 900.743.946-49 e RG 

MG-10.107.511. 

  § 1º. As medidas, confrontações e valor do imóvel constam do Laudo de Avaliação e 

cópia de certidão do Cartório de Registro de Imóveis que é parte integrante desta Lei. 

 § 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a desafetar da característica de área 

pública o imóvel objeto da presente doação. 

  §3º. O imóvel, objeto da presente doação, se destina a uso exclusivamente 

residencial, ficando o donatário impedido de transferir o mesmo pelo prazo de 15 (quinze) 

anos. 

 

  Art. 2° Fica dispensada a licitação ante o caráter social, conforme dispõe o art. 17, I, 

“f”, da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

  Art. 3º O inteiro teor da presente lei será transcrito na escritura pública de doação a 

ser lavrada, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da promulgação desta 

lei, correndo todas as despesas por conta exclusiva do donatário. 

 

  Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Santana da Vargem - MG, 27 de maio de 2009. 

 

 

Argemiro Rodrigues Galvão 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 


