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LEI MUNICIPAL N. 1.867, DE 02 DE DEZEMBRO 2.015

“Autoriza a PermissSo de Uso de Bern Imdvei 
Publico Municipal $ Pessoa Jurfdica quo 
Especifica e Contdm Outras ProvidSncias”.

O Povo do Municlpio de Turmalina/MG., atrav6s de seus representantes 
legais na Camara Municipal aprovou, e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1° - Flea o Poder Executive autorizado a permitir o uso gratuito de bem 
publico municipal imdvei constitUldo por urn imdvei urbano com £rea total de 
1.650,00 m2 (urn mil seiscentos cinquenta metros quadrados), localizado no 
bairro Vila Nova, no prolongamento da Rua Bambui, s/n., nesta cidade, 
imdvel/gleba 01, conforme descrito na planta topogrdfica e memorial 
descritivo do imdvei, anexo I e II, respectivamente, parte integrante desta 
Lei, cl empresa, Neuza de Fdtima Santana, pessoa jurldica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 22.921.701/0001-04, com sede na 
Rua Goi£s, n. 153 - bairro Campo, em Turmalina.

Art. 2° ■ Fica o Poder Executive autorizado a permitir o uso gratuito de bem 
publico municipal imdvei coostitufdo por urn imdvei urbano com £rea total de 
1.650,00 m2 (urn mil seiscentos cinquenta metros quadrados), localizado no 
bairro Vila Nova, no prolongamento da Rua Bambui, s/n., nesta cidade, 
imdvel/gleba 02, conforme descrito na planta topogrdfica e memorial 
descritivo do imdvei, anexo I e III, respectivamente, parte integrante desta 
Lei, a empresa, Maria Selma Pereira Souza - ME., pessoa jurfdica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 00.966.601/0001-53, com sede na 
Avenida Lauro Machado, n. 157 - Centro, em Turmalina.

Art. 3° - Fica o Poder Executive autorizado a permitir o uso gratuito de bem 
publico municipal imdvei constituido por urn imdvei urbano com drea total de 
1.200,00 m2 (urn mil e duzentos metros quadrados), localizado no bairro Vila 
Nova, no prolongamento da Rua Bambui, s/n., nesta cidade, imdvel/gleba 
03, conforme descrito na planta topogrdfica e memorial descritivo do imdvei, 
anexo I e IV, respectivamente, parte integrante desta Lei, d empresa, 
Ronaldo de Oliveira Santos, pessoa jurfdica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n. 19.437.832/0001-06, com sede na Rua Sucupira, n. 190- 
bairro Pau D’Oleo, em Turmalina.
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Art. 4° ■ A permissSo de uso dos bens imdveis descritos no artigo anterior 
serci outorgada &s permission^rias, para implantagfio ou melhoramentos 
fisicos de suas sedes, para desenvolverem suas atividades regulamentares.

Par^grafo 1° - Em caso de transfer§ncia da permissSo a terceiros, em 
sendo pessoas flsicas, estas poderao fazer uso residencial desde que nSo 
possuam outro imdvel em seu nome.

Pariigrafo 2° - No caso de que trata o par£grafo anterior, o permission^rio 
sucessor ficar£ sujeito &s mesmas condiqOes previstas nesta lei.

Art. 5° « O prazo de duraqao da presente permissao 6 de 30 (trinta) anos, 
prorrogSvel por igual perlodo.

Paragrafo Unico - A partir de 20 (vinte anos) de ocupag§o, as 
permissionarias poderao requerer junto ao brgfio competente o tftulo 
definitive de propriedade.

Art. 6° - Fica autorizado bs permissionbrias, realizar quaisquer benfeitorias 
alteraqdes e construqdes nos respectivos imbveis.

Par^grafo 1° - As benfeitorias incorporarao os imbveis, importando em 
pagamento de indenizagao bs permissionbrias caso o Municfpio reivindique 
os imbveis antes do prazo previsto no artigo quinto.

Par^grafo 2° - O pagamento de indenizagCes de que trata o parbgrafo 
anterior devera ser realizadp a vista, em valor de mercado, mediante Laudo 
de AvaliagSo elaborado por profissional com registro no CRECI - Conselho 
Regional de Corretores Imobiliarios, salvo negociagOes estabelecidas entre 
as partes.

Paragrafo 3°
inadimplemento, em caso de pagamento parcelado, tornarb nulo o acordo de 
liberagao do imbvel.

Parbgrafo 4° - Em caso de reivindicagflo dos imbveis, objeto desta lei, por 
interesse publico as permissionbrias poderfio optar pela indenizagSo em 
regime de permuta desde que seja observada a equivalence dos valores 
fmanceiros devidos.

O nao pagamento da indenizagao pactuada ou

Art. 7° - A presente permissao d urn ato unilateral e precario, podendo ser 
revogada a qualquer tempo, por desvio de finalidade na utilizagSo do bem ou 
quando o interesse publico o exigir.

Art. 8° ■ A permissao de uso dos bens sera institulda mediante elaboragao e 
publicagao de Decreto Municipal.
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Art. 9° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, ficando 
revogadas as disposigOes em contrario.

Turmalina/MG., 02 de dezembro de 2.015.

Zi pes
Prefeito Municipal


