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LEI MUNICIPAL Nº. 1.968/2013 

 

Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo 

de Concessão de Direito Real de Uso 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. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar com o Instituto Casa de Davi, 

CNPJ n° 08.888.049/0001-04, entidade sem fins lucrativos, com atividades voltadas à 

defesa de direitos sociais, à cultura e à arte, declarada de utilidade pública pela Lei 

Municipal n° 1.954/2012, de 26 de novembro de 2012, Termo de Concessão de Direito 

Real de Uso de Bem Público de uma área de terreno de 6.230.92m2, incluída na área de 

equipamentos comunitários, registrada sob o n° R4 16.532 do Livro 2 - Mat. 16.532 do 

Serviço de Registro de imóveis da Comarca de Brumadinho, localizada no lugar 

denominado "Loteamento Salgado Filhos", distrito Sede, Município de Brumadinho/MG, 

conforme descrição topográfica a seguir: "Inicia-se no marco denominado 'ponto', 

georeferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SAD 69, MC-45°W, 

coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E=584186.724m e 

N=7770690.997m, marco este localizado no vértice de ponto coordenado, dividindo-o com 

o AREA VERDE; daí segue confrontando com AREA VERDE com a distância de 92.74 m 

até o marco 'ponto V2' (E=584279315 m e N=7770696.184 m) cravado no vértice de ponto 

coordenado; daí segue confrontando com RUA 15, com a distância de 84.56 m até o 

marco 'ponto V3' (E=584273296 m e N=7770611.843 m) cravado no vértice de ponto 

coordenado; daí segue confrontando com esquina da RUA 15 com RUA 13 com a 

distância de 7.74 m até o marco 'ponto V4' (E=584266647m e N=7770607.876 m) cravado 

no vértice de ponto coordenado; daí segue confrontando com RUA 13 com a distância de 

41.34 m até o marco 'ponto V5' (E=584227.784 m e N=7770621 m) cravado no vértice de 

ponto coordenado; daí segue confrontando com RUA 13 com a distância de 54.18 m até 

o marco 'ponto V6' (E=584185.081 m e N=7770655.311 m) cravado no vértice de ponto 

coordenado; daí segue confrontando com esquina da RUA 13 com RUA 18 com a 
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distância de 6.01 m até o marco 'ponto V7' (E=584182.210 m e N=7770660.594 m) 

cravado no vértice de ponto coordenado; daí segue confrontando com RUA 18 com a 

distância de 30.74 m até o marco 'ponto V1' (E=584186.724 m e N=7770690.997 m) 

cravado no vértice de ponto coordenado; início de descrição, fechando assim o perímetro 

do polígono acima descrito com urna área superficial de 0.623098 ha".  

 

Art. 2°. A concessão do direito real de usa da área de terreno de que trata o artigo 10 

destina-se a edificação, pelo Instituto Casa de Davi, de um Centro de Atendimento e 

internação a usuários de drogas psicoativas denominado de "Comunidade Terapêutica". 

 

§1º. A concessão do direito real de uso é de natureza gratuita, obrigando-se a entidade 

favorecida pelos encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre o 

imóvel. 

 

§ 2º. A concessionária não poderá alterar a destinação do imóvel, cedê-lo ou transferi-lo 

a terceiros, sob pena de reversão ao Município. 

 

Art. 3º. O prazo de duração da concessão fica determinado em 10 (dez) anos, a partir da 

entrada em vigor desta Lei, podendo ser prorrogado mediante autorização legislativa, 

desde que comprovada a sua utilização, conforme disposto no caput do artigo 2º. 

 

§ 1º. O prazo para início da edificação será de 02 (dois) anos, contados a partir da 

publicação da presente Lei. 

 

§ 2º. Vencido o prazo de que trata o parágrafo anterior, sem início das obras, será 

cancelado o Termo de Concessão de Direito Real de Uso, junto ao Serviço de Registro 

de imóveis da Comarca de Brumadinho. 

 

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

de Concessão de Direito Real de Uso de Bem Público, autorizado pela presente Lei 

observarão, além da destinação prevista no artigo 20 da presente Lei, as condições 

previstas no inciso I e § 1° do artigo 50 da Lei Municipal n°1.301/2002. 
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Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  

 

Art. 61. Revogam-se as disposições em contrário.  

 

Brumadinho, 07 de janeiro de 2013. 

 

 

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

(Este texto não substitui o publicado dia 07.01.2013) 
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