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LEI MUNICIPAL Nº 2.035 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013 

 

"Autoriza o Executivo Municipal a dar 

concessão de direito real de uso de fração 

da área institucional do Bairro Águas Claras 

a Guarda de Moçambique Nossa Senhora 

do Rosário e São Benedito, da localidade de 

Córrego Ferreira, Distrito de Piedade do 

Paraopeba, Município de Brumadinho/MG." 

 

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 Executivo Municipal autorizado a conceder a Guarda de Moçambique 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, do Bairro Aguas Claras, Córrego Ferreira, 

CNPJ 9.046.501/0001-37, concessão de direito real de uso de terreno J com 3.000 m2 

(três mil metros quadrados), constante da área institucional (APP) de 55.200 m2 do Bairro 

Aguas Claras, localidade de Córrego Ferreira, Distrito de Piedade do Paraopeba, 

Município de Brumadinho/MG. 

 

Art. 2º - A área objeto desta concessão localiza-se junto ao entroncamento da Rua Antônio 

Augusto Medeiros com a estrada de acesso ao Sitio das Amoras, e esta demarcada e 

lançada em planta pela Secretaria Municipal de Planejamento, sendo que a planta 

constará do Termo de Concessão de Direito Real de Uso. 

 

Art. 3º - A concessão de uso de que trata o artigo anterior tem por finalidade a construção, 

pela permissionária, da Sede Social, para uso de seus associados. 

 

Art. 4º - O prazo desta concessão de uso será de 15 (quinze) anos, a partir da data de 

assinatura do Termo de Concessão de Uso, podendo ser prorrogado por tempo 

determinado, mediante lei especifica. 
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Art. 5º - A concessão a que se refere esta Lei está condicionada a elaboração de projeto 

arquitetônico, a ser submetido a aprovação da Prefeitura Municipal de Brumadinho após 

assinatura do Termo. 

 

Art. 6º - O prazo para conclusão das obras, constatado através de "Habite-se" da 

Prefeitura, é de 36 (trinta e seis) meses, a partir da data da assinatura do Termo de 

Concessão de Uso. 

 

Parágrafo Único: Extinguindo-se este prazo sem que as obras tenham sido concluídas, a 

concessão de uso estará automaticamente cancelada, não restando qualquer direito de 

retenção pela permissionária ou indenização a reclamar do Município de Brumadinho, 

inclusive as obras iniciadas e não concluídas. 

 

Art. 7º - Cancelada a concessão ou findo o prazo de concessão de uso, não ocorrendo 

sua renovação, ou em caso de extinção da associação permissionária em qualquer época, 

os imóveis, construídos ou inacabados no terreno objeto da concessão de uso, passarão 

a integrar o patrimônio do Município. 

 

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brumadinho, em 27 de dezembro de 2013. 

 

 

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

(Este texto não substitui o publicado em 08.01.2014) 
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