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Mensagem nº  

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara dos Vereadores de Alvinópolis-MG, 

Submeto à apreciação de Vossa Excelência e dos Nobres Pares, o Projeto de Lei nº _____, que 

“DISPÕE SOBRE A DESAFETAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 

PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”,  

Justificativa: 

Trata-se de proposta legislativa que tem o escopo de permitir ao ente municipal alienar imóveis 

de sua titularidade, a fim de garantir a implementação de política pública habitacional urbana de 

relevante interesse ao Município de Alvinópolis e aos cidadãos atualmente desabrigados, devido 

aos desastres naturais ocorridos com as tempestades ocorridas em novembro de 2021 e janeiro de 

2022, garantindo o direito de moradia, desenvolvimento social e econômico da municipalidade. 

Vale mencionar que os imóveis que o município busca a autorização legislativa para alienação 

não possuem atualmente destinação especifica, estando livres e desimpedidos de qualquer ônus 

reais, conforme certidões anexas ao presente projeto. 

A partir dos recursos obtidos com a almejada alienação, o Município que, diante da realidade de 

arrecadação atual, não possui para se destinar à garantia de novas moradias as famílias, poderá 

alcançar a pretensão que se apresenta.  

Assim, trata-se de medida estratégica para se alcançar o interesse público e garantir condições 

dignas de moradia às famílias anteriormente mencionadas. 

Sem mais para o momento, reitero protestos de estima e consideração a todos os membros desta 

Colenda Câmara Legislativa, e espero a aprovação desta proposta, devido à sua relevância. 

Alvinópolis, 05 de dezembro de 2022. 

______________________________________ 

Maurosan Gonçalves Machado 

Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI Nº   DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 

“DISPÕE SOBRE A DESAFETAÇÃO E 

AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 

PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO 

DE ALVINÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

A Câmara Municipal de Alvinópolis-MG, aprova e eu Maurosan Gonçalves Machado, Prefeito 

Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica autorizada a desafetação dos bens públicos abaixo especificados para fins de política 

pública habitacional urbana: 

I) Uma área, descrita no Livro 3-E, folhas 238, registro nº 6.343,  de (5) cinco hectares 

e (16) dezesseis ares, no alto de um espigão, na divisa com terras da Fazenda Benfica 

destinada a ser utilizada pelo “Campo de Pouso”, devidamente medida e demarcada, 

conforme planta e memoria descritivo que integram a escritura, elaborados pelo 

Agrimensor Dr. Francisco Joaquim de Paiva, em 22 de junho de 1952, outra extensão 

de (1) um hectare e (50) cinquenta ares das referidas terras, nas orlas do manancial. 

“Monos” e destinada a proteção do mesmo manancial iniciando nas divisas dos 

vendedores com José Nonato de Figueiredo, pelo manancial acima até a nascente, 

contorna esta, e segue descendo pelo lado oposto o mesmo manancial, até o ponto da 

captação das águas com terras dos vendedores, e José Nonato de Figueiredo, seguindo 

com este manancial, até o ponto de partida; Outra área medindo de trinta e nove (39) 

ares de terras, na margem do manancial “Laginha”, iniciando nas divisas dos 

vendedores, com José Alves Filho, manancial abaixo até o ponto de captação, com 

terras dos vendedores pelo lado esquerdo, até o manancial e por este acima até o 

ponto de partida, com terras de Joaquim Ribeiro de Oliveira, terras, estas destinadas 

a proteção dos mananciais nomeados, cujas águas serão captadas pela 

municipalidade, para o abastecimento da população da cidade, e ainda a área de oito 
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por oito metros, necessária a construção de reservatório, tudo de acordo com a planta 

que fará parte integrante da escritura, e elaborada pelo engenheiro José Pinto de 

Mesquita, na qual costa o levantamento em nanquim das de proteção objeto da venda 

feito pelo agrimensor Francisco Joaquim de Paiva, conforme memorial que também 

integrará a escritura datada de 02 de junho de 1952, e um moinho, movido pelas águas 

a ser captadas e a servidão total da mesma para o aproveitamento referido; 

II) Uma área, descrita no Livro 3-E, folhas 239, registro 6.344, na Fazenda Benfica, 

medindo (12) doze hectares e oitenta e (84) quatro ares, no alto do espigão, entre a 

sede da fazenda do Benfica e o bairro do Gaspar, dividindo a área de doze hectares e 

oitenta e quatro ares, acima referida, que se destina ao campo de pouso, com terrenos 

da propriedade da Prefeitura Municipal, recentemente adquirida de Euclides Coelho 

de Almeida e com a mesma destinação, pelos demais lados divide com Joaquim de 

Paiva, em 02 de junho de 1952, que faz parte integrante desta escritura, e arquivados 

no 1º Cartório, outra área da fazenda Gaspar com a extensão de um hectare e 

cinquenta e sete ares dos vendedores Euclides Coelho de Almeida e Joaquim Ribeiro 

de Oliveira, começando no manancial, na divisa de Euclides Coelho de Almeida, sobe 

manancial acima até a sua nascente contorna esta e descendo o referido manancial, 

até a divisa com Joaquim Ribeiro de Oliveira, área esta destina à conservação do 

manancial, conforme planta feita pelos engenheiros, José Pinto de Mesquita, em a 

qual consta o levantamento da área em apreço, feito a nanquim, pelo agrimensor 

Francisco Joaquim de Paiva, em dois de julho de 1952, e arquivados em cartório. 

Nome e domicílio do adquirente: Prefeitura Municipal de Alvinópolis, representada 

pelo seu Prefeito D. José Guaracy de Vasconcelos, advogado, residente nesta cidade; 

III) Um lote, descrito no livro 3-H, folhas 119, registro nº 9.331, sem número, medindo 

dez metros e cinquenta centímetros (10,50) de frente, por trinta e cinco (35) metros 

de fundos, situado no bairro Gaspar à Rua Desembargador Moreira dos Santos, nesta 

cidade, dividindo pela direita com Sebastião Menezes Terra, pela esquerda com o 

prédio de Conceição de Carvalho, pelos fundos com terrenos vagos da Prefeitura 

Municipal e pela frente com a mencionada rua. Adquirente: Prefeitura Municipal de 

Alvinópolis. 
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 Art. 2º - Fica o Chefe do Executivo autorizado a alienar, mediante avaliação prévia, áreas que 

compõem o patrimônio público descritas no artigo 1º desta Lei. 

Parágrafo único: Fazem parte deste projeto as certidões de inteiro teor, negativa de ônus e 

negativa de ações. 

Art. 3º - A alienação dos imóveis descritos no artigo 1º desta Lei, somente ocorrerá mediante 

procedimento de licitação, corretamente implementado, conforme legislação aplicável à matéria.  

Art. 4º - Os recursos provenientes desta Lei, serão abarcados pela legislação orçamentária em 

vigor.  

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Alvinópolis-MG, 05 de dezembro de 2022. 

 

_____________________________________ 

Maurosan Gonçalves Machado 

Prefeito Municipal 
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