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DECRETO Nº 148, DE 22 DE JULHO DE 2021. 

 

REGULAMENTA CRITÉRIOS PARA PERMISSÃO PRECÁRIA DE USO DE BENS 

IMÓVEIS DA MUNICIPALIDADE, AFETA O USO PASSANDO DA CATEGORIA 

DE DOMINICAIS PARA ESPECIAIS E FIXA PREÇO PÚBLICO, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

 

O Prefeito de Conselheiro Lafaiete-MG, usando de suas atribuições, artigo 12,  90, VI, e 116, I, 

letras “g” e “j” da Lei Orgânica do Município; 

 

CONSIDERANDO que nos termos do art. 13, inciso VI, alínea “a” da Lei Orgânica 

Municipal compete ao Município dispor sobre a administração e utilização dos bens de sua 

propriedade; 

CONSIDERANDO o disposto no Capítulo V da Lei Orgânica Municipal que trata dos bens 

do Município, notadamente art. 21 e parágrafos, em especial o §3º; 

CONSIDERANDO que é obrigação do Município estabelecer critérios para o uso de espaço 

público; 

CONSIDERANDO o disposto no §2º do art.3º da Lei Complementar nº128, de 01 de 

dezembro de 2020, bem como a utilidade e interesse público que decorre das antenas de 

telecomunicações para a população; 

CONSIDERANDO a existência do Inquérito Civil Público nº 0183.18.000374-5; 

CONSIDERANDO são imóveis de propriedade do Município os descritos pelos Lotes nº 22, 

23 e 24, respectivamente medindo 280,00m2, 295,00m2 e 275,00m2, objeto de registro imobiliário 

R- 2.3406 perante o 2º Ofício de Imóveis da Comarca de Conselheiro Lafaiete; 

CONSIDERANDO que os referidos imóveis ao longo de décadas vêm sendo utilizados para 

fins de uso de antenas de telecomunicações e retransmissões de sinais no âmbito do Município e que 

há necessidade de afetação e fixação de preços pelo uso; 

CONSIDERANDO que os bens públicos são da categoria dominical e devem ser afetados 

para fins de utilização em permissão de uso precário com os fins de estações de telecomunicações 

previstos na Lei Complementar nº 128, de 01 de dezembro de 2020, bem como de demais normas e 

atividades correlatas; 

CONSIDERANDO que a afetação é o ato ou fato pelo qual se consagra um bem à produção 

efetiva de utilidade, destinação pública e neste caso, há perfeita consonância com a previsão 

normativa, carecendo a necessidade de afetação dos bens passando de dominicais para a condição de 

especiais; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica regulamentada e autorizada celebração de termo de permissão precária de 

uso dos bens imóveis que especifica, quais sejam: Lotes nº 22, 23 e 24, respectivamente medindo 

280,00m2, 295,00m2 e 275,00m2, objeto de registro imobiliário R- 2.3406 perante o 2º Ofício de 

Imóveis da Comarca de Conselheiro Lafaiete, de propriedade do Município de Conselheiro Lafaiete. 

     §1º - O bem descrito acima destina-se exclusivamente a viabilização dos serviços de 

telecomunicações e retransmissões de sinais. 

     §2º - Em virtude da natureza do objeto, a permissão sobre o mesmo bem poderá ser 

firmada com vários permissionários. 
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Art. 2.º - Fica afetado o uso dos bens imóveis descritos no anterior, passando-os da 

categoria dominical para especial. 

  

Art. 3.º - A permissão de uso será outorgada pelo Município, a título oneroso, e pelo prazo 

de 05 (cinco) anos, prorrogável por igual período, mediante conveniência e oportunidade da 

Administração, devendo ser formalizada individualmente em termo próprio, do qual deverão constar 

as obrigações e demais cláusulas convencionais e o atendimento aos parâmetros de ocupação dos 

bens públicos. 

§1º -  O valor da contrapartida da permissão de uso a que se refere o caput deste artigo será 

no valor de 7 UFM’s (sete Unidades Fiscais do Município) a cada ano pelo tempo de vigência da 

permissão, na forma do §3º do art.3º da Lei Complementar nº128, de 01 de dezembro de 2020. 

§2º - O pagamento a que se refere o §1º deste artigo será realizado através de guia, a ser 

retirada na Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal, a cada ano, durante o prazo de 

vigência da permissão, sendo devido a partir do primeiro mês subsequente ao mês em que for 

assinado o termo de permissão. 

 

Art.4º - Toda e qualquer benfeitoria realizada no espaço público objeto deste decreto será 

incorporada ao patrimônio público ao término da permissão e não será objeto de  indenização. 

 

Art.5º - A manutenção, limpeza e segurança dos bens públicos permitidos ficarão sob  

responsabilidade do permissionário, devendo os imóveis ser mantidos e devolvidos em perfeita 

condição de uso. 

 

Art.6º - Os permissionários ficarão responsáveis pelos encargos administrativos 

decorrentes da utilização do espaço público, tais como despesas de água e energia elétrica. 

 

Art.7º - Os permissionários são integralmente responsáveis de forma civil, penal e 

administrativamente por quaisquer impasses, acidentes, ocorrências, lesão a terceiros e por quaisquer 

danos causados de forma dolosa ou culposa ao patrimônio público e a terceiros. 

 

Art.8º - Fica a Secretaria de Fazenda autorizada e incumbida de realizar o levantamento, 

cadastro e a cobrança do preço público dos atuais permissionários que utilizam os imóveis mediante 

o respectivo termo de permissão celebrado com as empresas. 

 

Art.9º - Revogadas as disposições em contrário este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.  

 

Palácio da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, aos 22 dias do mês de julho de 

2021. 

 

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 
 

Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes 

Procurador 
 

Fabiano Luís Rodrigues Zebral 

Subprocurador 


