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LEI MUNICIPAL N. 1.745, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2.013

“Autoriza o Poder Executive Municipal 
Vender Bens Imoveis de Sua Propriedade 
e D$ Outras Providencias."

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, atrav6s do Poder Executivo, 
autorizado a proceder a alienagao dos bens publicos imoveis de sua 
propriedade, a seguir descritos:

I - Imovel 01, constituldo por urn imdvel urbano, localizado na Avenida 
Lauro Machado, n. 396 - Centro, nesta cidade, atual predio onde esta 
funcionando o “Banco Bradesco", com o seguinte levantamento planim^trico 
e confrontagoes: Inicia-se a descrigao deste perimetro no vertice 01, descrito 
em planta anexa, de coordenadas, Norte (N) 8087434.02 e Este (E) 
741296.06, de onde segue em diregao ao vertice 02,
148°02,13", em uma distSncia de 12.07 m, de coordenadas N 8087423.78 e 
E 741302.45; confrontando com Paulo Sergio Antunes Cordeiro, defletindo & 
direita, segue em diregao ao vertice 03, no azimute 238o09,31", em uma 
distclncia de 13.37 m. de coordenadas N 8087416.73 e E 741291.10; 
confrontando com Municipio de Turmalina, defletindo & direita, segue em 
diregao ao vertice 04, no azimute 328°14,22"l em uma dist§ncia de 12.10

no azimute

m, de coordenadas N 8087427.02 e E 741284.73; confrontando com a Rua 
H6lio Maciel, defletindo a direita, segue em diregao ao vertice 01, 
azimute

no
58o18’20",

8087434.02 e E 741296.06; confrontando com a Avenida Lauro Machado. 
Fechando assim urn perimetro de 50,87 metros, perfazendo uma area de 
161,33 metros quadrados, conforme memorial descritivo e levantamento 
planim^trico, anexo 01 e 02 respectivamente, parte integrante desta Lei.

em uma distancia de 13.33 m, de coordenadas N

II - Imovel 02, constituido por urn imovel urbano, localizado na Rua H6lio 
Maciel, s/n. - Centro, nesta cidade, imbvel em que esta localizado e 
instalado o "Agougue Cordeiro", que foi realizado dois levantamentos 
topogr£ficos:
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Gleba 01 (Porao) - Inicia-se a descr^ao deste perfmetro no vertice 
01. descrito em planta anexa, de coordenadas, Norte (N) 8087433.75 e Este 
(E) 741296.24, de onde segue em diregao ao vertice 02: no azimute 
WQ°02"\3'\ em uma distancia de 5.07 m, de coordenadas N 8087429.44 e E 
741298.92; defletindo d direita, segue em diregao ao v6rtice 03. no azimute 
238035,12", em uma distancia de 4.25 m. de coordenadas N 8087427.23 e E 
741295.30; continuando no mesmo alinhamento, segue em diregao ao 
v&lice 04, no azimute 238035'12’,1 em uma distancia de 9.10 m, de 
coordenadas N 8087422.49 e E 741287.53; confrontando do Vertice 01 ao 
vertice 04 com Municfpio de Turmalina defletindo a direita, segue em diregao 
ao vertice 05, no azimute 328014'22", em uma distancia de 5.04 m, de 
coordenadas N 8087426.78 e E 741284.88; confrontando com a Rua H6lio 
Made) , defletindo a direita, segue em diregao ao vertice 01, no azimute 
58o28'02", em uma distancia de 13.33 m, de coordenadas N 8087433.75 e E 
741296.24; confrontando com Municipio de Turmalina. Fechando assim urn 
perfmetro de 36.79 metros, perfazendo uma area de 67.47 metros 
quadrados, conforme memorial descritivo e levantamento planim6trico, 
anexo 03 e 04 respectivamente, parte integrante desta Lei.

a)

b) Gleba 02 (Imovel Agougue Cordeiro) - Inicia-se a descrig^o deste 
perfmetro no vertice 03, descrito em planta anexa, de coordenadas, Norte 
(N) 8087427.23 e Este (E) 741295.30, de onde segue em diregao ao vertice 
06, no azimute 147°28'2r, em uma distancia de 6.70 m, de coordenadas 
N 8087421.58 e E 741298.90; defletindo a direita, segue em diregao ao 
vertice 07, no azimute 238°09,3TI, em uma distancia de 0.75 m, de 
coordenadas N 8087421.18 e E 741298.27; defletindo a esquerda, segue em 
diregao ao vertice 08. no azimute 147o09,5T', em uma distancia de 1.34 m. 
de coordenadas N 8087420.06 e E 741298.99; defletindo a direita, segue em 
diregao ao vertice 09, no azimute 237o0ri3", em uma distancia de 1.41 m, 
de coordenadas N 8087419.29 e E 741297.81; defletindo a direita, segue em 
diregao ao vertice 10, no azimute 327o09'57"1 em uma distancia de 1.37 m, 
de coordenadas N 8087420.44 e E 741297.07; defletindo a esquerda, segue 
em diregao ao vertice 11, no azimute 238o09'31", em uma distancia de 
7.03 m, de coordenadas N 8087416.73 e E 741291.10; confrontando do 
Vertice 03 ao vertice 11 com Municipio de Turmalina defletindo a direita, 
segue em diregao ao vertice 04, no azimute 328014'22", em uma distancia 
de 6.77 m, de coordenadas N 8087422.49 e E 741287.53; confrontando com 
a Rua Helio Maciel, defletindo a direita, segue em diregao ao vertice 03, no 
azimute 58035'12", em uma distancia de 9.10 m. de coordenadas N 
8087427.23 e E 741295.30; confrontando com Municfpio de Turmalina. 
Fechando assim urn perfmetro de 34.46 metros, perfazendo uma area de 
63.50 metros quadrados, conforme memorial descritivo e levantamento 
planim&rico, anexo 03 e 04 respectivamente, parte integrante desta Lei
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III - Im6vel 03, constituido por um imovel urbano, conhecido por “Prapa dos 
Leildes", localizado na Rua Caparatiba, s/n. - Centro, nesta cidade, com o 
seguinte levantamento planimetrico e confrontagoes: Inicia-se a descripSo 
deste perfmetro no v^rtice 01, Norte (N) 8087398.94 e Este (E) 741146.87, 
de onde segue em diregSo ao v^rtice 05, no azimute 151°31'19”, em uma 
distancia de 10,56 m, de coordenadas N 8087389.65 e E 741151.89; 
confrontando com Caixa Economica do Estado de Minas Gerais, defletindo a 
direita, segue em direpao ao vdrtice 06, no azimute 232°27'14'\ em uma 
distancia de 14.62 m, de coordenadas N 8087380.75 e E 741140.30; 
defletindo a direita, segue em direpao ao v6rtice 04, no azimute 322°46'40”, 
em uma distancia de 15.30 m, de coordenadas N 8087392.93 e E 
741131.04; confrontando do vertice 05 ao vertice 04 com Prefeitura 
Municipal de Turmalina defletindo a direita, segue em direpao ao vertice 01, 
no azimute 69012'18'\ em uma distancia de 16.93 m, de coordenadas N 
8087398.94 e E 741146.87; confrontando com Rua Caparatiba. Fechando 
assim um perfmetro de 57.41 metros e perfazendo uma area de 200.42 
metros quadrados. Todas as coordenadas aqui descritas, encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nO 45 
WGr, tendo datum o SAD-69. Todos os azimutes e distSncias, £rea e 
perfmetro foram calculados no piano UTM. Proprieteria PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TURMALINA/MG., inscrita no CNPJ/MF sob o n. 
25.324.187/0001-00conforme memorial descritivo e levantamento 
planimetrico, anexo 05 e 06 respectivamente, parte integrante desta Lei.

Par^grafo 1° - Os bens constantes da presente Lei serao objetos de 
alienapao no estado imobilterio cartorario e estado de conservap^o em que 
se encontram, sem quaisquer onus para o Municipio de Turmalina.

Par^grafo 2° - Fazem parte desta Lei os memoriais descritivos e 
levantamentos planimetricos anexos.

Art. 2° - A alienapao constante do artigo primeiro sera realizada atravds de 
processo licitatorio, na modalidade concorrencia, pelo maior valor ofertado, 
obedecido os valores constantes da avaliap§o oficial, nos termos do artigo 
17 e seguintes da Lei 8.666/93 com suas posteriores alteragoes, bem como 
deverao ser observadas todas as providencias legais inerentes a materia, 
inclusive aquelas de natureza previa.

Art. 3° - Os recursos dos objetos da presente alienapao serSo arrecadados 
como recelta do Erario Publico municipal e serao destinados exclusivamente 
para aquisipao de imovel urbano na cidade de Belo Horizonte, para 
implantapao e realizapao de obras de adaptapao da "Casa de Apoio", que 
serve de suporte para a populapio carente turmalinense na capital.
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Art. 4° - Ream desafetados de sua destina^So origin^ria, transpassando 
para a categoria de dominial, os imdveis publicos descritos no artigo 1° desta
Lei.

Art. 5° - As despesas que decorram da presente Lei correrao a conta de 
dotagoes proprias constantes do orgamento municipal.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicag^o, revogando-se as 
disposigoes em contrario.

Turmalina/MG., 29 de novembro de 2.013.

ffilFPinheiro Lopes 
Prefeito Municipal


