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LEI N° 1.385/2017 

Autoriza o Executivo a apresentar proposta para aquisição 

de imóvel destinado ao alargamento de rua e contém outras 

providências. 

 

O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas 

Gerais. Faço saber que povo do Município de Visconde do Rio Branco, por 

seus representantes, os vereadores, aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos desta 

Lei, a adquirir bem imóvel de propriedade do Espólio de Maria Reis Alves, 

a ser destinado ao alargamento da Rua Geraldo Pires Milagres, com as 

seguintes características: Área terreno com 599,70m
2 

a serem desmembrados 

de uma área total de 10.220,00m
2
, Registrada no CRI da Comarca de Visconde 

do Rio Branco sob a Matrícula 24.010. Após o desmembramento,   medindo 

04,00m com Frente para a Rua Avelino Cardoso; 185,00m do Lado Direito com 

terrenos da Área Remanescente; 185,00m do Lado Esquerdo com Frente para a 

Rua Geraldo Pires Milagres(antiga Rua Antônio Alves Pinto), 4,00m de 

extensão nos Fundos com o Rio Piedade, perfazendo uma área total de 

599,70m². 

§1º. O imóvel de que trata o caput deste artigo foi avaliado em 

R$50.000,00(cinquenta mil reais) conforme laudo de avaliação anexo, o qual 

passa a fazer parte integrante da presente Lei; 

§2º. Qualquer alteração para mais do valor estabelecido no 

§1º, através de laudo de avaliação, terá de ser apreciado pela Câmara 

Municipal em tempo hábil. 

 

Art. 2º - As despesas referentes à lavratura e registro da Escritura 

Pública de Compra e Venda do Imóvel de que trata o Art. 1º, desta Lei, bem 

como eventuais despesas referentes ao Imposto Sobre Transmissão de Bens 

Imóveis – ITBI serão de inteira responsabilidade do comprador. 

 

Art. 3º - O imóvel a ser adquirido através da autorização constante 

desta Lei será utilizado para alargamento da Rua Geraldo Pires Milagres, 

ficando autorizado a usar dotações pertinentes. 

 

Art. 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, ainda, a 

assinar escrituras de compra e praticar todos os atos em lei permitidos 

para tornar firme e valiosa a aquisição. 

 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Visconde do Rio Branco, 08 de novembro de 2017. 

 

 

 

 

Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 
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