
 

     

 
 

 

 

LEI Nº 2.730/2020, DE 6 DE ABRIL DE 2021. 

 

 

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 

FAZER DOAÇÃO DE IMÓVEL URBANO 

DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE 

LUZ AO ESTADO DE MINAS GERAIS E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 

 

   A Câmara Municipal de Luz, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer doação de um imóvel de propriedade 

do Município ao Estado de Minas Gerais, constituído de um terreno urbano situado nesta cidade de 

Luz/MG, na Avenida Juca Romano, inscrito no cadastro municipal sob o nº. 00.03.067.0050.0000, 

constituído de um lote de terreno com área de 3.600,00m² (três mil e seiscentos metros quadrados), 

denominado Lote 02, lote desmembrado da matrícula 16.211, R-01, livro 2-BN, fls. 241, destinada a 

Área Institucional 02 do Loteamento Residencial Grandes Lagos, com as seguintes medidas e 

confrontações: Frente para a Avenida Juca Romano por uma extensão de 40,00 metros lineares; pelo 

fundo confronta com Lote 01 por uma extensão de 40,00 metros lineares; pelo lado direito confronta 

com Rua Bombeiro Waldir Morais (antiga Rua E) por uma extensão de 90,00 metros lineares; pelo 

lado esquerdo confronta com Rua Faustino de Oliveira (antiga Rua F) por uma extensão de 90,00 

metros lineares oriundo deste desmembramento. 

 

Art. 2º. O imóvel citado no artigo anterior deverá ser destinado à construção do Novo Fórum da 

Comarca de Luz/MG. 

 

Parágrafo Único. O imóvel doado será revertido ao patrimônio municipal na ocorrência de qualquer 

das seguintes hipóteses, não havendo direito a indenização por eventuais obras de melhoramento ou 

ampliação: 

I – caso o donatário não conclua a construção do fórum no prazo de 05 anos contado da data da 

lavratura da escritura pública de doação, prorrogável por igual período; 

II – se em qualquer época e por qualquer motivo o imóvel doado perder a sua destinação. 

 

Art.3º. Realizada a transmissão imobiliária da doação do imóvel de que trata o art. 1º desta lei, fica 

automaticamente revertido ao patrimônio do Município de Luz o imóvel constituído do prédio 

localizado na Rua Cel. José Thomás, 321, onde funciona o fórum da comarca.  

 

Parágrafo Único. Realizada a transferência definitiva do fórum local para o prédio a ser construído 

no imóvel doado, o Município de Luz entrará na posse direta do imóvel revertido  

 

Art.4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

     Luz, 6 de abril de 2021. 

 

 
AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 


