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 LEI MUNICIPAL Nº. 2.011/2013 

 

"Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo 

de Cessão de Uso Gratuito de Bem Público 

e dá outras providências." 

 

O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:  

   

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar com a Companhia de Saneamento de 

Minas Gerais - COPASA/MG, Termo de Cessão de Uso Gratuito de uma área de terreno 

de 100m2, situada dentro de uma área maior constante da AV-5-16.532 - do Serviço de 

Registro de Imóveis da Comarca de Brumadinho, localizada no Bairro Salgado Filhos, em 

Brumadinho, conforme descrição topográfica a seguir: "O ponto de partida foi 

materializado no cruzamento da Avenida Aurélio Salgado com a Rua 12, nas coordenadas 

N=7770521.989 e E=584206.477; deste com azimute de 163°04'35" e distância de 4,28m 

tem-se o V1 com coordenadas N=7770474.847 e E=584220.821m, sendo o vértice da 

área a ser descrita, deste, com azimute 79°16'13" e a distância de 10,00m, tem-se o V2 

com coordenadas de N=7770476.711 e E=584230.661m; deste, com azimute de 

173°38'48" e a distância de 10,00m, tem-se o V3 com coordenadas de N=7770466.766 e 

distância de 10,00m, tem o V3 com coordenadas de N=7770466.766 e E=584231.768rn; 

deste, com azimute de 259°16'I3"e a distância de 10,00m, tem-se o V4 com coordenadas 

de N770464.90I e E=584221.929m; deste, com azimute de 353°38'48" e a distância de 

10,00m tem-se novamente o V1 já conhecido com coordenadas N=7770474.847 e 

E=584220.821, fechando os polígonos V1, V2, V3, V4 e V1, o qual confronta-se pelos 

lados V1-V4 e V4-V3 com ruas 12 e 02 respectivamente e pelos lados V1-V2 e V2-V3, 

com área remanescente da Prefeitura Municipal." 

 

Art. 2° - A cessão de uso da área de terreno de que trata o artigo 1º destina-se a 

implantação pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPAS/MG, do 

reservatório elevado de 50m3 destinado ao abastecimento do Bairro Salgado Filho, 

importando na ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua do Município. 
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Parágrafo Único - A Cessionária não poderá alterar a destinação do imóvel sem prévio 

consentimento do Município, cedê-lo ou transferi-lo a terceiros. 

 

Art. 3º - O prazo de duração da cessão e determinado e findará automaticamente quando 

do término do Contrato de Concessão para execução e exploração dos serviços públicos 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário firmado entre a Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais – COPAS/MG e o Município de Brumadinho. 

 

Art. 4º - Os procedimentos a serem adotados pelo Executivo para efetivação do 

instrumento de Cessão de Uso Gratuito de Bem Público autorizado pela presente Lei 

observarão, além da destinação prevista no artigo 2º, as condições previstas no § 3º do 

artigo 5º da Lei Municipal n°. 1.301/2002. 

 

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brumadinho, 25 de outubro de 2013. 

 

 

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

(Este texto não substitui o publicado em 30.10.2013) 
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