
Prefeitura Municipal de Turmalina
AVENIDA LAURO MACHADO, 230 - CENTRO 

CEP 39.660-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI MUNICIPAL N. 1.702, DE 21 DE MAIO DE 2.013

“Autoriza a PermissSo de Uso de Bern Publico 
Municipal d Associagao de Promogao ao 
Lavrador e Assistencia ao Menor de Turmalina - 
APLAMT e Contem Outras Providencias'>.

O Povo do Municipio de Turmalina/MG., atraves de seus representantes legais 
na Camara Municipal aprovou, e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1° - Pica o Poder Executive autorizado a permitir o uso gratuito de bem 
publico municipal imovel constituido por urn terrene de 480 m2 (quatrocentos e 
oitenta metros quadrados) e seu anexo. constituido por dois comodos, situado a 
Rua Josina Antunes, s/n. - bairro Campo, nesta cidade, imovel que foi adquirido 
da FLORAE - Associapao dos Empregados da Acesita Energfetica.

Art. 2° - A permiss3o de uso do bem descrito no artigo anterior sera outorgada 
exclusivamente a APLAMT para implementaqSo do projeto denominado 
"Casinha de Cultura".

Art. 3° - O prazo de duragao da presente permissSo e de 05 (cinco) anos 
prorrogavel uma vez por igual periodo.

Art. 4° - Fica autorizado a permissionaria, o direito de realizar benfeitorias no 
imovel.

Paragrafo Unico - As referidas benfeitorias incorporaram o imovel, nao 
importando em pagamento de qualquer indenizagao ao final desta permissao.

Art. 5° - A presente permissao e um ato unilateral e precario. podendo ser 
revogada a qualquer tempo, por desvio de finalidade na utilizagao do bem ou 
quando o interesse publico o exigir.

Art. 6° - A permissao de Uso do bem sera instituida mediante elaboragao e 
publicagao de Decreto Municipal.

Art. 7° - Na hipotese de revogagao desta Permissao, n§o acarretara qualquer 
onus para o Municipio de Turmalina, seja decorrente de das benfeitorias 
realizadas no imovel ou de qualquer indenizagSo.

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. ficando revogadas 
as disposigoes em contrario.

Turmalina/MG., 21 de maio de 2.013.

Lopes
Prefeito Municipal


