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DECRETO Nº: 234, DE 12 DE ABRIL DE 2018. 
 

CONCEDE PERMISSÃO DE USO DE PARTE DE BEM PÚBLICO MUNICIPAL AO 
31 º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA 

IMPLANTAÇÃO DE BASE DE SETOR E DÁ PROVIDÊNCIAS. 
 

O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições, com fulcro nos 

artigos 12; 90, inciso VI e 116, inciso I, alínea “g”, todos da Lei Orgânica do Município e, 

 

CONSIDERANDO pedido realizado, através do processo externo n° 2710/2018 e ofício 

032/2018, advindo do trigésimo primeiro batalhão de polícia militar, em que solicita 

disponibilização de edificação, em virtude da necessidade de implantação de base da Polícia 

Militar na localidade do Bairro Santa Matilde; 
CONSIDERANDO que o Comando da Polícia Militar entende estratégica a localização do 

imóvel para implantação da base da Polícia Militar; 

CONSIDERANDO que o imóvel em tese encontra-se dividido em 02 unidades autônomas, 

denominadas: vestiário e depósito, e que o objeto da permissão deve recair em parte e 

somente em 29,00 m², denominada depósito, conforme descrito no memorial descritivo e 

planta, datados de 21/03/2018; 

CONSIDERANDO que a parte a ser cedida encontra-se ociosa e necessitando de reforma 

para possibilitar o uso; 

CONSIDERANDO que a permissão de uso de forma gratuita, precária e por prazo 

determinado se consubstancia em medida de colaboração entre órgãos públicos e/ou pessoa 

política (União, Estado e Município); 

CONSIDERANDO que segundo o art. 144 da Constituição da República Federal a Polícia 

Militar é considerada órgão do Estado; 

CONSIDERANDO que a permissão incube em desenvolver atividade que traduza interesse 

para coletividade; 

CONSIDERANDO a lei municipal n° 5.547, de 15 de outubro de 2013, que autorizou o 

Munícipio de Conselheiro Lafaiete a firmar Convênio com o Estado de Minas Gerais, através 

do 31o Batalhão de Polícia Militar; 

CONSIDERANDO que o convênio foi firmado sob o n° 41/2013, e encontra-se em vigência 

conforme terceiro termo aditivo publicado no diário oficial de Minas Gerais em 06/04/2017;  

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Fica permitido ao Estado de Minas Gerais, através de seu 31º Batalhão da Polícia 

Militar o uso de parte de unidade construída junto a quadra esportiva, de propriedade do 

Município de Conselheiro Lafaiete, localizada na Avenida Santa Matilde, nº 740, Bairro Santa 

Matilde, perfazendo uma área total de 29,00 m² (vinte e nove metros quadrados). 

 

Art. 2º - A permissão de uso destina-se exclusivamente ao funcionamento da base da Polícia 

Militar – trigésimo primeiro batalhão, e tem por finalidade garantir a segurança da região. 
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Art. 3° - Autorizar a permissão de uso de parte do imóvel descrito no art. 1° deste decreto  

mediante lavratura de termo de permissão, a título precário, gratuito e pelo prazo de 05 

(cinco) anos, com início na data da assinatura do respectivo Termo de Permissão de Uso, 

prorrogável por meio de Termo Aditivo, caso seja de interesse do Cedente, mediante 

solicitação da Cessionária. 

 

Art. 4° - Ao imóvel sobre o qual recai a presente permissão de uso não poderá ser dada outra 

destinação senão aquela estabelecida no art. 2º deste Decreto e no termo de permissão, sob 

pena de imediata reversão ao Cedente. 

 

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando este decreto em vigor nesta data, 

sendo dada por publicado com sua fixação no quadro de divulgações dos atos da 

Administração e na forma da Lei. 

 
 Conselheiro Lafaiete, 12 de abril de 2018. 

 

Mário Marcus Leão Dutra 
Prefeito Municipal 

 

José Antônio dos Reis Chagas 
Procurador Municipal 


