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TURMALINA
Lei Municipal n° 2.008, de 28 de junho de 2019.

“Autoriza a permiss§o de uso de bem publico 
imovel e contem outras disposi^es".

I'a^o saber a todos quo a Camara Municipal de Turmalina, no uso dc suas 
airibuiv'Oes legais e na forma previsla no arligo § 3° do artigo 80 da Lei Organica Municipal, 
aprovou c Eu. Prefeito Municipal, sanciono c promulgo a seguinte lei:

Arl. 1°. Fica o Poder Executive Municipal autorizado a outorgar a 
permissao de uso, a titulo precario e pclo prazo maximo de 30(trinta) anos, uma area do 
3.017,51 metres mil. dezessete metros e cinquenta c urn decimetros quadrados), integrantc do 
imovel denominado Area verde 06, com area total dc 3.811 m2. matricula n° 8704. localizado 
no bairro Nova Turmalina. a empresa AGM Industria de Ragftes e Comercio L I DA - EPP. 
inscrita no CNPJ sob n° 07.145.702/0001-02, com sede cm Turmalina/MG.

§ 1°. A dcscrigao do imovel objeto da presentc permissao e a constanie da 
Planla e do Memorial Descritivo anexos. que integram a presentc lei.

§ 2°. A permissao de uso a que sc refere o capuf destc artigo dcsiina-se 
exclusiN amentc a expansSo das alividades da empresa. vedado seu uso para outra finalidade. 
sob pena de rescisao da outorga.

§ 3°. £ assegurado o prazo minimo de outorga da area de 20(vinte) anos. 
observado o disposto no § 2° destc artigo.

§ 4". Rescindida a outorga. a permissionaria fara jus a relen^ao ou 
indeni/avao por bcnfeilorias. dc conlbrmidadc com a Icgisla^ao cm vigor.

§ 5°. Fia a permissionaria, AGM - Industria dc Ra?5es c Comercio Ltda.. 
obrigada, ate o prazo de 12 meses apos a samjao desta Lei, constmir rede pluvial na Avenida 
Eucalipto. no trecho que compreende o predio sede desta permissiondria ate a rede pluvial ja 
exislente em frente & Ceramica Turmalina.

Art. 2°. O imovel denominado Area verde 06. com area total de 3.811 nr. 
matricula n" 8704. localizado no bairro Nova Turmalina, descrito no artigo 1°, llca 
desafetado da sua destinagao original, jxissando a calegoria dc bem dominical do Municfpio.

Art. 3" Esta Lei enira em vigor na data de sua publicacao.

Turmalina. 28 dc junho de 2019.
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