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LEI Nº 1.653/2008, DE 10 DE JUNHO DE 2008. 
 

“DESAFETA E AUTORIZA CESSÃO DE USO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO 

MUNICÍPIO PARA A EMPRESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO MARICOTA LTDA 

IMPLANTAR PROJETO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE LUZ” 
 

   A Câmara Municipal de Luz, com a Graça de Deus, aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º. Fica desafetado do uso comum do povo, o bem público constituído da seguinte área: “954,04 metros 

quadrados, da parte final da Rua 12 de Outubro, situada no Bairro centro, com as seguintes dimensões e 

confrontações: “Teve início, na divisa com terreno de Ronaldo Evelande Oliveira, por 09,50m, seguindo reto 

por mais 68,70m, tendo como confrontante, Cláudio Evelande de Oliveira, chegando à cerca da Fazenda 

Camargos, de Laurinda Aparecida de Miranda e outros, vira à direita pela cerca existente 12,20m. Vira à 

direita 10,20m, confrontando com Magno Oliveira Silva, em seguida 27,20m com Cláudio Evelande de 

Oliveira, e, 40,80m com Evelande de Oliveira, chegando em frente onde foi iniciado a medição. Totalizando 

assim, 78,20m de comprimento, por 12,20m”, conforme planta e memorial constantes dos Anexos I e II desta 

Lei.  
 

Art. 2º. Fica o Prefeito Municipal autorizado a fazer cessão de uso mediante ato próprio da área desafetada 

pelo Art. 1º desta Lei, à Empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO MARICOTA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob nº 66.323.494/0001-53, com sede em Luz, Minas Gerais, na Rua 12 de 

Outubro, nº 400, para fins de uso de sua unidade fabril de massas que será construída em suas proximidades, 

pelo prazo de 20 (vinte) anos. 
 

Art. 3º. A cessionária fica obrigada a manter-se em efetivo funcionamento no Município por vinte anos, sob 

pena de revogação da cessão de uso do imóvel e sua imediata incorporação ao patrimônio do Município com 

todas as benfeitorias nele existentes, sem incidência do pagamento de indenização pelas mesmas. 
 

Art. 4º. Fica vedada a construção de benfeitoria sobre a área descrita no art. 1º desta Lei, que é objeto da 

cessão, salvo a instalação de portaria para o controle de tráfego no local. 
 

Parágrafo único – Em caso de inobservância do disposto no caput deste artigo, não assistirá à cessionária 

indenização pelas benfeitorias por ela realizadas, ficando o Município autorizado a demoli-las ou aproveita-

las da melhor maneira que lhe aprouver. 
 

Art. 5º. A cessão de que trata esta Lei fica extinta antes da expiração do prazo previsto no art. 2º em caso de 

aprovação de Projeto de Loteamento pela Municipalidade, de área imobiliária que pode ter vir ter acesso, 

através da via pública Rua 12 de Outubro. 

Parágrafo único – Para fins do disposto no caput deste artigo fica concedido à cessionária o prazo de doze 

meses a contar da notificação do fim da cessão e para desocupação do imóvel, que deverá ser feita pelo órgão 

competente da Prefeitura Municipal de Luz, em razão da aprovação do Projeto de Loteamento.  
 

Art. 6º. Finda a cessão de que trata esta Lei em qualquer uma das hipóteses nela previstas, a desafetação 

prevista no art. 1º ficará automaticamente sem efeito. 
 

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

Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 

   Prefeitura Municipal de Luz, 10 de junho de 2008. 
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