
  

 

LEI N.º 2.781/2021 DE 27 DE OUTUBRO DE 2021 

 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 

CONCEDER INCENTIVO, MEDIANTE TERMO 

ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO DE BEM IMÓVEL 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, nos termos da Lei Municipal N.º 

892/1997, a outorgar Concessão de Direito Real de Uso, do imóvel de propriedade do 

Município, localizado à Rua Antônio Gomes de Macedo, 980, Bairro Monsenhor Parreiras, CEP 

35.595-000, em Luz/MG, ao empresário Individual LUIZ RICARDO LIMA COSTA EDUCAÇÃO – 

ME, inscrita no CNPJ sob N.º 25.425.454/0001-35, com sede na Alameda das Acácias, 529, 

Bairro Ernestina Bernardes, CEP 35590-352, em Lagoa da Prata, para o fim de desenvolver 

atividades educacionais de formação técnico-profissionalizante. 

 

Art. 2º. O Município reserva-se o direito de requerer o uso do bem, segundo suas 

necessidades, bem como extinguir a concessão por razões de interesse público, a qualquer 

tempo, através de expediente administrativo próprio, com aviso prévio de, no mínimo, 30 

(trinta) dias.  

Parágrafo único. Havendo compatibilidade, o uso do imóvel público poderá ser 

compartilhado.   

 

Art. 3º. Será de responsabilidade da Cessionária, as despesas ordinárias de 

manutenção e conservação do bem cedido, limpeza e de quaisquer danos causados no imóvel 

concedido pelo seu mau uso, bem como os valores das contas dos serviços públicos de água, 

esgoto, energia elétrica, telecomunicações etc, devendo devolver o bem recebido em 

concessão, quando do término do termo administrativo a ser firmado, nas mesmas condições 

que recebeu quando solicitado pelo Município, inclusive com as benfeitorias que eventualmente 

houverem sido feitas, sem direito a indenização. 

 



  

Art. 4º. A forma e as condições da Concessão de Direito Real de Uso que se autoriza 

serão assumidas na minuta do termo administrativo a ser firmado, observadas as condições 

previstas na Lei Municipal N.º 892/1997, no Decreto N.º 2790/2019 e na Lei Federal N.º 

14.133/2021. 

 

Art. 5º. A cessão será a título gratuito, pelo prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser 

prorrogada a cessão, de forma onerosa, em valor a ser fixado pela Comissão de Avaliação de 

Bens, mediante avaliação de conveniência e oportunidade pelo Executivo Municipal. 

 

Art. 6º. A Cessionária deverá realizar contrapartida para os fins de garantir a cessão, 

mediante concessão de bolsas de estudo para pessoas residentes no Município, nos termos 

assumidos na minuta do termo administrativo a ser firmado. 

 

Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Luz, 27 de Outubro de 2021. 

 

 

 

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 

 

 


