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LEI N° 2409/2015, DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 

 

EMENTA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 

ALIENAR IMÓVEIS DE SUA PROPRIEDADE E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, no uso de suas 

atribuições legais com fulcro no art. 99, inciso I da Lei Orgânica Municipal, faz 

saber que a Câmara Municipal de Parelhas aprovou e eu sanciono a seguinte 

lei: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à alienação dos 

seguintes imóveis, pertencentes ao Município de Parelhas, avaliados conforme 

laudo, certidão e escrituras públicas ora em anexos, sendo estes: 

§ 1º – LOTE 01 - Um terreno retangular, que mede 10,00 m em sua testada de 

frente para o Oeste e 10,00 m em sua testada de fundo para o Leste por 18,00 

m de fundos, totalizando 180,00 m2 de superfície, confrontando-se ao norte 

com o imóvel pertencente ao Município, ao Sul com imóvel pertencente ao 

Município ao Leste com o Estádio Laurentino Bezerra e ao Oeste com a Rua 

Mauro Duarte. 

§ 2º - LOTE 02 - Um terreno retangular que mede 10,00 m em sua testada de 

frente para o Oeste e 10,00 m em sua testada para o fundo para o Leste, por 

18,00 m de fundos, totalizando 180,00 m2 de superfície, confrontando-se ao 

Norte com o imóvel pertencente ao Município, ao Sul com imóvel pertencente 

ao Município, ao Leste com o Estádio Laurentino Bezerra e ao Oeste com a 

Rua Mauro Duarte. 

§ 3º - LOTE 03 - Um terreno retangular, que mede 10,00 m em sua testada de 

frente para o Oeste e 10,00 m em sua testada de fundo para o Leste, por 18,00 

m de fundos, totalizando 180,00 m2 de superfície, confrontando-se ao Norte 

com imóvel pertencente à Janilson Mendonça da Silva, ao Sul com imóvel 

pertencente ao Município, ao Leste com o Estádio laurentino Bezerra e ao 

Oeste com a Rua Mauro Duarte. 
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§ 4º - LOTE 04 – Um terreno de forma retangular, que mede 10,00 m em sua 

testada de frente para o sul e 10,00m em sua testada de fundo para o norte, 

por 17,70m de fundos, totalizando 177,00m2 de superfície, situado na Rua 

Ageu de Castro, Centro, limitando-se ao norte com a Travessa Aluísio Martins; 

ao sul com o perfilhamento da Rua Ageu de Castro e ao Leste com imóvel de 

Romildo Azevedo dos Santos e ao Oeste com imóvel da Associação de 

Ceramistas do Seridó. 

Art. 2º - A alienação será feita mediante licitação, na modalidade 

Concorrência Pública, tipo maior lance (oferta), considerando com o valor 

mínimo o auferido na avaliação anexa, que faz parte integrante desta Lei. 

Art. 3º - A responsabilidade pelas despesas de escritura e do registro de 

imóveis atinentes à transferência dos imóveis descritos no art. 1º reger-se-á 

pelo disposto na Lei Orçamentária Anual. 

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

revogadas as disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Parelhas-RN, 28 de agosto de 2015. 

 

 

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS 
PREFEITO 
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