
 
Lei nº 390 /2010 

 
 

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 06 de 
03 de maio de 2000, que dispõe sobre doação 
de terreno público municipal a entidade 
assistencial e dá outras providências. 

 
 

A Câmara Municipal de Campos Altos/MG aprovou, e eu, Prefeito Municipal, 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
Artigo 1º: Altera o Parágrafo Único do artigo 1º da Lei Municipal 06 de 03 de maio de 
2000, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
......................................................................................................................................... 

“Parágrafo Único – “O fim ao qual se destina a presente doação, é tão 
somente para a construção de um prédio visando atender e sediar a rádio 
popular (veículo de comunicação) que pertence à Associação Comunitária 
do Alto Palestina e Camposaltinho, observando um período limite de tempo 
para sua construção, até o mês de dezembro de 2012, caso contrário, a 
área ora doada será revertida ao Patrimônio Municipal, com as edificações 
nela incluída, independente de ação judicial e qualquer tipo de 
indenização.” 

......................................................................................................................................... 
 
Artigo 2º: As despesas com a transmissão do imóvel ora doado, correrá por conta da 
entidade beneficiada. 
 
Artigo 3º: Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

Campos Altos/MG, 02 de março de 2010. 
 
 

CLAUDIO DONIZETE FREIRE 
 Prefeito Municipal 

 
 



 
JUSTIFICATIVA 

 
 
Senhores Vereadores 
 
 
O presente Projeto de Lei, altera dispositivo da Lei Municipal nº 06/2000 que 
dispõe sobre doação de terreno público municipal a entidade assistencial e dá 
outras providências. 
 
A necessidade se justifica pelo fato de que a Associação não conseguiu colocar 
em prática a construção e funcionamento do abrigo previsto originalmente, sendo 
que, mencionada Associação poderá fazer uso deste terreno para a construção da 
nova sede de sua rádio popular, propiciando assim um maior raio de alcance a 
seus ouvintes e continuidade dos serviços comunitários prestados. 
 
Diante do acima exposto, esperamos a sempre eficiente acolhida que esta Casa 
dispensa aos nossos Projetos, razão pela qual esperamos a sua aprovação. 
 
 

Cláudio Donizete Freire 
 Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


