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LEI Nº 476/2007                                                                           Mãe do Rio, 19 de junho de 2007. 

 

 

Dispõe sobre a Doação de Um Terreno Público 

para fins de moradia. 
 

 

O Prefeito Municipal de Mãe do Rio faz saber que a Câmara Municipal de Mãe do 

Rio aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o executivo Municipal autorizado a fazer a distribuição de lotes 

urbanos para fins de moradia às famílias de baixa renda que ainda não possuem cadastro de imóvel 

no município de Mãe do Rio. 

§ 1° - É vedada a venda dos lotes concedidos às famílias beneficiárias. Porém fica 

permitida a troca dos referidos lotes, após 04 (quatro) anos de uso, devendo, para tanto, haver 

anuência da Prefeitura Municipal.  

§ 2° - As famílias beneficiarias terão um prazo de 03 (três) meses para iniciar as 

construções das residências. Fim deste prazo, se as mesmas não foram iniciadas o lote concedido 

voltará ao domínio da Prefeitura Municipal. 

Art. 2º - A área da execução desta Lei pertence ao Patrimônio Público Municipal 

localizado na Rua Cândido Crispim Mendes esquina com a rua Severena Romana, Bairro São 

Francisco, medindo pela frente 41 metros, lado esquerdo 64 metros, lado direito 64 metros e 46 

metros de fundos, com uma área total de 2.784m².   

Art. 3º - O terreno será dividido em 22 Lotes com áreas diferenciadas, 

beneficiando 22 famílias. 

Parágrafo Único – As famílias beneficiadas terão que ser pessoas de baixa renda, 

e que obtenham rendimento máximo de até 02 (dois) salários mínimos, mensais.  

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Mãe do Rio, em 19 de junho de 2007. 

 

 

 

 

 

Antonio Saraiva Rabelo 
Prefeito Municipal 

CPF n°. 030.979.583-15 

 

 
Obs.: Esta Lei foi publicada no dia 19 de junho de 2007, conforme Decreto de Publicação n° 123/07. 

 

OBS: A Lei nº 399/2002 ora em alteração foi publicada no dia 05 de julho de 2002, conforme o 

Decreto de Publicação nº 044/02. 

 

Registrado na Secretaria da Câmara Municipal de Mãe do Rio em 31 de Maio de 2001. 


