
    Lei nº. 1432/07, DE 12 JULHO DE 2007. 

 
 Dispõe sobre a permissão de uso de bens imóveis do 

município e dá outras providências. 

  
                                 João Natalício Siqueira da Silva, Prefeito Municipal 
de Formigueiro, faz saber em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
     
Art. 1º - A ocupação por particulares dos prédios das escolas desativadas do Município de 

Formigueiro.               

Art. 2º - O Poder Executivo destinará os imóveis referidos no Art.1° Para Associação de 

Moradores e/ou a particular com finalidade comunitária de cunho social, cultural e religiosa, 

que atendam o interesse público e as demandas da comunidade local.  

Art. 3º-A ocupação será outorgada mediante termo de permissão de uso pelo       prazo        de 

01(um) ano, prorrogável por períodos sucessivos até o máximo de  05(cinco) anos, podendo 

ser revogada por motivo de interesse público devidamente fundamentado. 

Art.4°-A permissão de uso será gratuita, com obrigação das permissionárias de conservar e 

manter os imóveis e, ainda, de responsabilizar-se pelo pagamento das taxas ou tarifas dos 

serviços públicos de água e luz ou outras, sob pena de revogação. 

Art.5°-O Poder Executivo regulamentará, no que couber, esta Lei. 

Art.6° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.                                     

                              Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro, em 12 de julho de 2007.   

 

                                                           João Natalício Siqueira da Silva 

                                                        Prefeito Municipal 

                                                   

Registre-se e Publique-se 
 
Sandra Alves da Silva 
Secretaria de Administração                         
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
  Ref. à Lei n.° 1432/07 

 

 

 

 

J U S T I F I C A T I V A: 

 

 

  Sobre o projeto de lei n.º25/07, ora encaminhado para a apreciação 

dessa Casa, apresentamos as seguintes justificativas: 

1. Em vista que temos algumas escolas desativadas e as comunidades locais gostariam 

de fazer uso destas escolas conforme menciona o referido Proj. de Lei, no art.2°. 

2. Que as comunidades permissionárias poderão assim, manter e conservar os devidos 

imóveis. 

 

 

                                                  Formigueiro, 12 de julho de 2007.          

 

 

       João Natalício Siqueira da Silva 

                  Prefeito Municipal  
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