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LEI MUNICIPAL N. 1.706, DE 06 DE JUNHO DE 2.013

“Autoriza a ProrrogagSo de Prazos para 
Inicio de Empreendimentos per Parte dos 
Beneficidries de DoagSo e de ConcessQo 
de Direito Real de Use de Imdveis do 
Distrito Industrial e Dd Outras 
Providencias".

O Povo do Municlpio de Turmalina/MG., por meio dos seus representantes 
legais, aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executive Municipal autorizado a prorrogar ou renovar, 
pelo periodo de ate um ano, os prazos para que os beneficterios de doagSo 
ou de concessao de direito real de uso de imdveis na area do Distrito 
Industrial, outorgados ate o dia 31 de dezembro de 2.012 com base nas Leis 
municipais numeros 907/95 e 1.273/2004, possam iniciar seus respectivos 
empreendimentos, independentemente de ajuizamento de apao judicial.

Paragrafo Unico - Nos casos em que houve ajuizamento de ag§o judicial 
visando rescindir ou anular o negdcio, fica o Poder Executive autorizado a 
firmar acordo com os respectivos demandados para os fins previstos no 
caput, podendo, inclusive, desistir da apao.

Art. 2° - O prazo a que se refere o artigo anterior somente tete inicio apds a 
realizagao, pelo Municipio, das obras de abastecimento de £gua, 
esgotamento saniterio, energia etetrica e abertura de vias publicas nas areas 
de localizagSo dos imdveis.

Art. 3° - Na hipdtese de nao cumprimento do novo prazo pelo beneficidrio, a 
doapSo ou concessao fica automaticamente revogada, devendo o Poder 
Executive iniciar de imediato os procedimentos administrativos necessaries a 
retomada do imbvel objeto da avenpa.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicapao, revogando-se as 
disposipCes em contrario.
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