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LEI MUNICIPAL N. 1.704, DE 03 DE JUNHO DE 2.013

“Autoriza o Poder Executive a Vender 
Bern Publico I move I de Sua Prophedade e 
Da Outras Providencias.17

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

Art. 1° - Fica o Municipio de Turmalina, atraves do Poder Executive, 
autorizado a proceder a alienagao onerosa de bem publico imovel de sua 
propriedade, constituido por um imovel urbano, com area total de 31,00m? 
(trinta e um metros quadrados), localizado a Avenida Amazonas esquina 
com Rua Sabrina Pereira - bairro S§o Jo§o Batista, em Turmalina/MG., 
conforme planta e croqui anexo, o qual e parte integrante desta Lei.

Art. 2° - A alienagao constante do artigo 1° desta Lei sera realizada atraves 
de processo licitatorio, na modalidade Concorrencia, nos termos do artigo 
17, inciso I, da Lei 8.666/53, pela maior oferta, obedecido o prego minimo da 
avaliagao previa a ser realizada pela Comissao de AvaliagSo de Bens 
Imoveis da Prefeitura Municipal de Turmalina.

§1° - O pagamento do prego referente a compra do bem descrito no artigo 1° 
desta Lei, devera ser pago a vista.

§2° - O Municipio somente emitir£ a competente Escritura Publica do Imovel 
vendido, ap6s o pagamento integral do prego avengado.

Art 3° - O bem constante da presente Lei sera objeto de alienagao no 
estado de conservagao em que se encontra, sem quaisquer onus para a 
municipalidade, cabendo ainda ao adquirente, arcar com as despesas 
referentes a transferencia do dominio.

Art. 4° - O imdvel publico descrito no artigo 1° desta Lei fica desafetado da 
sua destinagao originaria, transpassando para a categoria de bem dominial.

Art. 5° - As despesas que decorram da presente Lei correrao a conta de 
dotagdes proprias constantes do orgamento municipal.
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Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao revogando-se as 
disposigdes em contrario.

Turmalina/MG., 03 de junho de 2.013.

ffriaFPinheiro Lopes 
Prefeito Municipal u>Pes


