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LEI MUNICIPAL N. 1.771, DE 13 DE MARQO DE 2.014

"Autoriza o Poder Executive a Conceder 
Direito Real de Uso de Areas de Terra do 
Lado Externo das DependSncias do 
Aerddromo “Dr. Oliveira Santiago Maciel, de 
Propriedade do Municlpio de Turmalina e D6 
Outras Providencias.”

O Prefeito do Municlpio de Turmalina/MG, no uso das atribuigoes que Ihe s§o 
conferidas por lei, especialmente Lei OrgSnica, artigo 52, inciso VII, faz saber 
que a Camara Municipal aprovou e Ele, sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executive autorizado a conceder direito real de uso de 
Sreas de terra do lado externo das dependencias do aerddromo "Dr. Oliveira 
Santiago Maciel", em favor de pessoas jurldicas de direito privado devidamente 
constituldas e inscritas no cadastro nacional de pessoas jurldicas, selecionadas 
na forma da legislagao vigente cabfvel para o presente caso.

Paragrafo Unico - As dreas de terra a que se refere o caput deste artigo. de 
propriedade do Municlpio de, Turmalina, encontram-se delimitadas conforme 
croquis anexo e possuem dreas de 746,62 m2 (setecentos quarenta e seis 
vlrgula sessenta e dois metros quadrados).

Art. 2° - A concessao de direito real de uso de areas de terra a que se refere o 
artigo 1° destina-se a empresas, para construqao de hangar para acomodagao 
de avi§o exclusivamente de sua propriedade.

ParSgrafo Unico - Na ocorrencia de desvio de finalidade na utilizagao do 
imbvel, opera-se a imediata resolugSo da concessao. retornando o imdvel d 
posse do Municlpio de Turmalina, sem direito 3 indenizaqao.

Art. 3° - A concessao de direito real de uso sera efetivada mediante a 
celebraqao de contrato especifico e registro imobiliario para cada urn dos lotes 
mencionados no paragrafo unico do artigo 1° desta Lei, no qual serao 
estabelecidas as condigoes da avenga, especialmente sobre a onerosidade ou 
gratuidade da concessao e as obrigagees decorrentes dos fins estabelecidos 
no artigo 2°.

Art. 4° ■ A concessao de direito real de uso de que trata esta Lei tera prazo de 
25 {vinte e cinco) anos, a partir da assinatura do instrumento respective.
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§ 1° - A concessao descrita nesta Lei 6 pessoal e intransferfvel, salvo quando 
houver previa e expressa autorizaqao do Poder concedente.

§ 2° - O prazo de concessao podera ser prorrogado, mediante termo aditivo, 
quando houver interesse publico devidamente caracterizado atrav6s de 
motivaqao expressa e com previa aulorizaqSo legislativa.

Art. 5° - O concessionario responded pelos encargos civis, administrativos e 
tributaries que incidam sobre o imbvel objeto da concessao a que se refere 
esta Lei.

Art. 6° - Responsabilizar-se o concessionary por eventuais danos que vier a 
causar aos imbveis, decorrentes de sua culpa ou dolo na utilizaqao dos bens 
tornados em concessao desta Municipalidade.

Art. 7° - Os bens, objetos desta concessao, nao poderSo ser transferidos ou 
cedidos a terceiros, sob qualquer pretexto, forma ou condigao, caso o 
Municfpio necessite de qualquer dos imbveis objeto desta cessao, devera, 
formalmente, comunicar ao concessionary no prazo mlnimo de 6 (seis) meses.

Art. 8° - Fica o Poder Executive autorizado a tomar todas as demais 
providencias administrativas, juridicas, orgamentarias, financeiras, contabeis e 
patrimoniais para o fiel cumprimento da presente Lei.

Art. 9° - Ficam revogadas eventuais doagdes ou promessas de doagdes de 
areas pertencentes ao entorno e parte interior do aerddromo "Dr. Oliveira 
Santiago Maciel", efetivada$ ate a presente data, independentemente da 
finalidade da doag§o.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagSo, revogadas as 
disposigdes em contrary.

Turmalina/MG., 13 de margo de 2.014.
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