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LEI N° 1.504/2019 

 

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE 

IMÓVEL DOMINIAL DO MUNICÍPIO E CONTÉM OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas 

Gerais. Faço saber que o povo do Município de Visconde do Rio Branco, por 

seus representantes, os vereadores, aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

 

Art.1°. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado, nos termos 

desta Lei, a conceder, gratuitamente, direito real de uso de imóvel 

dominial do Município, situado à Rua Delorme Taveira da Silva, nº519, 

Bairro Filipinho, ao lado do antigo prédio público escolar, nesta cidade. 

 

Lote 26 

Inscrição Cadastral: 01.02.110.0006.001 

Matrícula no CRI sob o nº R21 e AV54-1640 a ser desmembrado 

Frente: 9,78m para a Rua Delorme Taveira da Silva. 

L. Direito: 13,67m com terreno de propriedade do Município de Visconde do 

Rio Branco. 

L. Esquerdo: 14,31m com terrenos de Alperina Aparecida da Silva Souza. 

Fundos: 10,04m com terrenos de propriedade do Sr. Geraldo Celestino de 

Paula. 

Terreno este com área total de 137,91m
2
, ao beneficiário Sr. Sebastião 

Cardoso da Silva, inscrito no CPF sob o nº 953.338.438-72 e RG 

12.204.425-3 da SSPMG. 

 

Art.2°. A concessionária passará a ter direito a propriedade 

definitiva do imóvel concedido após decorridos os 10(dez) anos de 

publicação desta Lei, desde que em todo o período tenha residido no 

imóvel fazendo-se constar na escritura uma Cláusula de Inalienabilidade. 

 

Art.3º. A contar da data de publicação desta Lei, a concessionária 

têm o prazo improrrogável de 02(dois) anos para construir sua moradia e 

nela residir. 
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Art.4º. Em caso de não atendimento ao disposto no artigo 3º, os 

concessionários perderão todo e qualquer direito ao uso e posse do 

imóvel, sendo o mesmo reincorporado ao Patrimônio Municipal 

automaticamente, sem necessidade de notificação judicial. 

 

Art.5º. O imóvel concedido será de utilização exclusiva para 

moradia dos concessionários e seus familiares, vedado o aluguel, venda ou 

cessão pelos mesmos a terceiros a qualquer título, enquanto permanecerem 

vivos os concessionários e/ou cônjuges. 

Parágrafo único – Os herdeiros de concessionários falecidos que 

permanecerem na posse do imóvel nas mesmas condições que seus 

antecessores poderão somar ao seu tempo de uso o dos falecidos, para os 

fins de aquisição da propriedade prevista no artigo 1º.  

 

Art.6°. O descumprimento do disposto no artigo 4º, em qualquer 

tempo, no decurso dos 10(dez) anos seguintes à publicação desta Lei, 

importará na perda automática do direito de propriedade de que trata o 

artigo 2º. 

 

Art.7°. Observados os prazos previstos nestas Lei, fica o Prefeito 

Municipal autorizado a assinar escrituras e praticar todos os atos em Lei 

permitidos para tornar firme e valiosa a concessão. 

 

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

 

Visconde do Rio Branco, 19 de dezembro de 2019. 

 

 

Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 


