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LEI MUNICIPAL N. 1.860, DE 20 DE OUTUBRO DE 2.015

"Autoriza o Poder Executivo Municipal 
Vender Bern Imdvel de Sua Propriedade e 
Dd Outras Providdncias. ”

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 Municfpio de Turmalina, atrav6s do Poder Executivo, 
autorizado a proceder alienagao de bem publico imdvel de sua 
propriedade/posse, constante e descrito no memorial descritivo e 
levantamento planimetrico, anexos I, II e III, partes integrantes desta lei.

I - O imovel a ser alienado possui drea total de 1,2813 hectares, estando 
localizado entre as margens do RibeirSo Santo Antdnio e o RibeirSo da 
Barragem.

§ Onico - O bem constante desta Lei, incluindo todas as benfeitorias 
existentes, exceto a barragem, serd objeto de alienag§o no estado imobilidrio 
cartorario e estado de conservag5o em que se encontra, sem quaisquer 6nus 
para o Municfpio de Turmalina.

Art. 2° - A alienapao constante do artigo primeiro sera realizada atraves de 
process© licitatorio, na modalidade concorrdncia, pelo maior valor ofertado, 
obedecido os valores constantes da avaliapao oficial, nos termos do artigo 17 
e seguintes da Lei 8.666/93, com suas posteriores alteragdes, bem como 
deverao ser observadas todas as provid^ncias legais inerentes & materia, 
inclusive aquelas de natureza ptevia.

Art. 3° - Os recursos financeiros provenientes da aliena?§o a que se refere o 
artigo 1° desta Lei, serao utilizados para aquisigao de imdvel necessario a 
expans§o do Distrito Industrial da sede e para a regularizapao legal do Distrito 
Industrial de Cagaratiba.

Art. 4° - Fica desafetado de sua destinagSo origindria, transpassando para a 
categoria de dominial, o imovel publico descrito no artigo 1° desta Lei e 
devidamente descrito nos respectivos anexos.

Art. 5° - O Municfpio de Turmalina, atraves da Prefeitura Municipal e do chefe 
do Poder Executivo, ira homenagear o agraciado com a denominapao do 
imovel ora especificado no artigo 1°, em outro empreendimento municipal ou 
em logradouro publico de grande destaque publico.
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Art. 6° - As despesas que decorram da presente Lei correrao a conta de 
dotagdes prdprias constantes do orgamento municipal.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogando-se as 
disposigdes em contrario.

Turmalina/MG., 20 de outubro de 2.015.


