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LEI Nº 2.043 DE 14 DE MARÇO DE 2014 

 

“Autoriza a permissão de direito real de uso 

gratuito de bem público à entidade que 

menciona 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 autorizado a firmar contrato de permissão de direito real de uso 

gratuito de imóvel de propriedade do Município de Brumadinho, para fim escolar, com a entidade 

SEPRO – Sistema de Educação Profissional de Itabira Ltda, EPP, CNPJ nº 02.738.163/0005.25, 

com foro, sede e estabelecimento em Itabira/MG, na Praça da Saúde, nº 08, Edifício Abílio Couto, 

Bairro Centro – CEP 35.900-495, com representação em Brumadinho, localizada à Rua Reynaldo 

Pinto Vieira, nº 701, Bairro Silva Prado. 

Parágrafo Único: O objeto da presente permissão destina-se ao uso compartilhado pelo SEPRO 

das dependências da Escola Municipal Lidimanha Augusta Maia, situada à Rua Hélio Solha Maia, 

nº 259, Bairro São Bento, Brumadinho/MG. 

Art. 2º - A permissão de uso do prédio à entidade beneficiária destina-se exclusivamente a uso 

escolar, para nele prestar serviço de ensino médio, profissional de nível técnico, treinamento em 

desenvolvimento profissional e gerencial, de forma gratuita. 

Art. 3º - Na formalização do contrato, dentre outras, cláusulas, deverão constar as que estipulem 

os seguintes encargos por parte da beneficiária da permissão: 

I. utilizar o imóvel exclusivamente para o fim estabelecido no artigo 2º, 

obrigando-se a zelar pela sua conservação e manutenção, estando ciente de 

que qualquer outra destinação dada ao imóvel implicará na imediata 

revogação da permissão de uso, independentemente de notificação e 

reparação de danos, se for o caso; 

II. a entidade só poderá usar o imóvel para fins escolares; 

III. cumprir as disposições legais que regem os contratos; 
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IV. respeitar o prazo de vigência do contrato, tendo em vista o interesse do 

Município a sua necessidade de fazer uso do prédio; 

V. apresentar relatórios trimestrais sobre os serviços prestados ao Executivo e 

Legislativo; 

VI. não cobrar mensalidades e/ou taxa de matrícula ou qualquer tipo de 

emolumento de qualquer aluno. 

Art. 4º - Fica vedada a transferência total ou parcial da presente permissão de uso do prédio a 

terceiros por parte da entidade beneficiária desta Lei. 

Art. 5º - O contrato a ser firmado ficará automaticamente rescindido caso a entidade encerre suas 

atividades no Município de Brumadinho ou descumpra qualquer cláusula do instrumento de 

permissão. 

Art. 6º - Fica a entidade obrigada a assegurar preferência de vagas a candidatos do Município de 

Brumadinho. 

Art. 7º - Os cursos serão ministrados gratuitamente aos alunos, sem cobrança de qualquer tipo 

de emolumento. 

Art. 8º - A entidade se responsabiliza pelos encargos sociais de todo o pessoal envolvido com o 

curso, não cabendo qualquer ônus para o Município. 

Art. 9º - Os cursos técnicos profissionais de nível médio ministrados deverão ter sua regularidade 

prevista em lei, ficando a entidade responsável pela sua validade, regularidade e registro dos 

diplomas dos alunos órgão competente. 

Art. 10 - Fica estipulado o prazo de 90 (noventa) dias após a solicitação por parte do Executivo, 

para entrega do imóvel pela SEPRO a municipalidade. 

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Brumadinho, em 14 de março de 2014. 

 

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

(Este texto não substitui o publicado em 17.03.2014)   
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