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LEI MUNICIPAL N. 1.897, DE 27 DE JULHO DE 2.016

Fm oO /—!—— "AUTORIZA O MUNIClPIO DE 
TU RMA LINA/MG. A CEDER BEM 
PUBLICO MUNICIPAL QUE ESPECIFICA 
E FIRMAR CONVENIO COM A LIGA 
DESPORTIVA DE TURMALINA E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS/'

A Camara Municipal de Turmalina aprovou e Eu, Prefeito Municipal sanciono 
e promulgo a seguinte Le;:

Art, 1° - Fica o Municipio de Turmalina, atraves do Poder Executive, 
autorizado a ceder, de forma gratuita e por prazo deterrninado. o uso do 
"Estadio Municipal Pedro Jacques Lopes'’, situado na Rua Canuto de Quadros 
- bairro Campo, nesta cidade. a Liga Desportiva de Turmalina.

Art. 2° - A Cessao de Uso do bem publico municipal de que trata o artigo 1° 
desta lei, destinar-se-a ao uso de todas as dependencias do referido imovei, 
tanto iniernas quanto externas, pela Liga Desportiva de Turmalina.

Art 3U - A Cess§o de Uso do bem publico municipal a que se refere a 
presente lei e de urn ano, podendo ser prerrogado por ate quatro anos, 
mediante termos aditivos anuais.

Art. 4U - Fica o Poder Executive autorizado a celebrar convenio com a Liga 
Desportiva de Turmalina. para subvencionar referida instituigao. no valor de 
RS <15.000,00 (quarenta e cinco mil reais), sendo repassado em 03 (tres) 
parceias mensais ou de acordo com a disponibilidade financeira do Municipio, 
atd o dia 20 (vinte) de cada mes, os recursos necessarios para execucao 
deste convenio correrao por conta de dotagoes especificas, consignadas no 
orgamento 2.G16 n 07.02 01.27.812.0039.2087 - subvengoes a entidades de 
promogao ao esporte no Municipio; subvengao social n. 33504300. fente 100 
ficha 0552.

§ 1° - Este convenio, vigerara ate 31 de dezembro de 2 016

§ 2° - A Liga Desportiva de Turmalina enviara a Camara Municipal de 
Turmalina uma via da prestagao de contas dos recursos recebidos no prazo 
de 15 (quinze) dias apos o fim do prazo de vigencia

Art. 5“ - Fica criado o Fundo de Apoio ao Esporte Amador, sendo que 5% 
(cinco por cento) de toda a receita bruta proveniente das atividades e 
comercializacao de bens e produtos do Estadio Municipal, sera destmada ao
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mesmo. em conta bancaria especifica.

Art. 6° - As despesas decorrentes com a aplicagao da presente Lei correrao 
por conta de dotagoes orgamentarias consignadas no orcamento vigente

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. revogadas as 
disposigdes em contrario.

Turmalina/MG., 27 dejulho de 2 016.
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