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cÂmena MUNIcIPAL
DE BARRA LONGA

DE 28 DE JULHO OE 2022.

,AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DAR
DESINAÇÃo n rmóvel DE EscoLA MUNrcrpAL
DESATIVADA. "

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA LONGA - MG. no uso

das
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, FAZ
SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e que sanciona e
promulga a seguinte, LEI:

Art.

1'

o

Poder Executivo Municipal autorizado a, obedêcidas às
legislaçôes federal, estadual e municipal, dar destinaçáo diversa a imóvel do

Fica

Município onde funciona a Escola Municipal Geraldo Gomes Carneiro.

Aú.

20

A destinação tratada nêsta lei, será:

l- Transformaçáo em Unidade de Saúde.

-

Efetivando-se a destinação acima fica o Poder Executivo
autorizado a fazer as adequaçÕes necessárias no Setor dê Patrimônio.

Parágrafo Único

Art.3'A

destinação náo prescindirá de análise de engenharia atestando a

condição do prédio para a nova finalidade.

Art. 4o As despesas decorrentes do disposto neste artigo correráo por conta de
dotaçôes próprias no orçamento vigente.

Art. 50 Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data
da sua publicação.

BARRA LONGA, 28 DE JULHO DE2O22.

FERNANDO

ÁRrurrRo MAGALHÃEs.

PREFEITO MUNICIPAL

vtDE

VERSO>*

q,[;"9

Barra Longa, 28 julho

A Procuradoria Jurídica.

Prezado Sr. Getúlio Ubaldo Machado Filho

A Secretaria Municipal de Saúde, através do poder Executivo Mqnicipat;sr
Fernando Jose Carneiro Magalhães, apresenta justificativa da necessidade: de

do lmóvel pertencente a Secretaria Municipal de Educação onde
funcionava a Escola Municipal Geraldo Gomes Carneiro, na Comunidade do
desafetação

Bonito,a mesma encontra-se fechada a mais de 5 ( cinco) anos,por falta de alunos

suficientes que justificasse sua manutenção.Os alunos que lá residem em idade
escolar vêem para Sede do MunicÍpio utilizando o Transporte Escolar ofertado pela
Prefeitura Municipal,

Sendo assim, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal

de Saúde, se Íaz necessária a desafetação para que o lmóvel seja transÍorrnado
em
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Prefeitura Municipal de Barra Longa
CNPJr 1B 316.182/0001-70
Rua I\,{aUas Barbosa, 40 - Cenko - CEP: 35.447-000 -

Baía Longa/[4G

EXMO.
SENHOR PRESIDENTE,

LUcrNEr

oo nosÁnlo cANUTo

Em anexo encamrnho o projeto de Lei Municiprr n"

0t/0 / 2022 que dispôe

sobre autorizaçáo para o Poder Executivo dar destinação a imóvel de eescola
municipal desativada para prestação de serviço público de saúde.

BARRA LONGA, 28 DE JULHO DE2022

FERNA

ÂRruerRo MAGALHÃEs
PREFEITO MUNICIPAL
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Prefeitura Municipal de Barra Longa
CNPJ:

1

8.316.1 82/0001-70

Rua Matias Barbosa, 40 - CentÍo - CEP: 35.447-000 - Barra Longa/l\,4c

EXPOSICAO DE MOTIVOS.
SENHORES VEREADORES e SENHORA VEREADORA.
EXMO. SR. PRESIDENTE,

LUcrNEr

oo nosÁRro cANUTo.

Temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e seus
ilustres pares, nessa Egrégia Casa de Leis, o Projeto em anexo que autoriza o
Poder Executivo a dar destinaçâo a imóvel de escola desativada para
prestaçáo de serviço de saúde e dá outras providências.

A desafetação, especificamente, refere-se a imóvel afetado a atividade
da Secretaria Municipal de Educaçâo, ou seja, a Escola Municipal Geraldo
Gomes Carneiro, na Comunidade do Bonito.

A Escola encontra-se fechada há mais de 5 (cinco) anos por falta

de

alunos que justifique a sua manutenção.

Os alunos que resrdem na Comunidade do Bonito em idade escolar
veem para Sede do Município estudar e utilizam o Transporte Escolar ofertado
pela Prefeitura Municipal
O imóvel desafetado com respectiva autorização será transformado em
uma Unidade de Saúde visando atendimentos primários a Comunidade do
Bonito.

Assim, necessária se Íaz a regularizaçáo da destinação do imóvel,
sendo certo que o interesse público será resguardado, eis que a destinação se
dará para outra finalidade pública essencial, Saúde.

FERNANDO

RO MAGALHÃES.

PREFEITO MUNICIPAL

courssÃo
oBRAs

E

DE LEGTSLAçÃo,

:usilça e neoaçÃo FrNAL

sERvrços púgttcos, saúoe

E SANEAMENTo

courssÃo

DE FrNANçAs, oRçAMENTo, eDUcAçÃo,
CULTURA, AçAO SOCIAL E AGRICULTURA

xfsfónfCo: O Poder Executivo

encaminhou

o

projeto de

Lei

Municipal no040/2022.
PARECER: A proposta legislativa versa sobre a autorização para que
o Município de Barra Longa/MG, possa dar destinação diversa a
imóvel afetado na Secretaria de Educação Municipal, qual seja a
Escola Municipal Geraldo Gomes Carneiro, entretanto, que esta
desativada há mais de 05 (cinco) anos.
Para tanto, por meio do indigitado Projeto de Lei, pretende o Executo
a autorização legislativa para que o imóvel possa ser utilizado pela
Secretaria de Saúde Municipal, com a nova finalidade de Unidade de
Saúde Básica, que atenderá à Comunidade do Bonito.

Unidade Básica de Saúde (UBS) é o contato preferencial dos
usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação com
toda a Rede de Atenção à Saúde. É instalada perto de onde as
pessoas moram, trabalham, estudam e vivem e, com isso,
desempenha um papel central na garantia de acesso à população a
uma atenção à saúde de qualidade.

Em face de sua autonomia po lítico -a d m in istrativa decorrente das
disposições fixadas pelo caput doa art. 18 da CFl88, os entes que
compõe a Federação brasileira, nela incluídos os Municípios, possuem
a título próprio os bens que utilizam ou dos quais se sêrvem para o
incremento de sua função constitucional. Desse modo, ressalvada a
conceituação do que sejam os bens públicos, fixada por inciativa da
União em dispositivos do Código Civil Brasileiro, cabe aos Municípios,
por intermédio de lei em seu sentído formal, dispor sob sua condição
jurídica, nos exatos termos admitidos pelo inciso I, do art. 30 da
cFlBB.

O projeto revela-se compatível com a legislação aplicável e de sua
leitura atenta não se pode vislumbrar qualquer vício de ordem legal
que possa macular a regular tramitação do projeto.

CONCLUSÃO: Diante

de todo exposto, estas comissões

manifestam-se favoráveis à tramitação da matéria, não havendo

nenhum óbice do ponto de vista da legalidade, financeiro e
orçamentário, cabendo ao douto Plenário decidir no tocante ao
mérito.
Eis o parecer, sub censura

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barra Longa, 28 de julho
de 2022.
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