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LEI Nº 1.713 DE 06  DE MARÇO DE 2008. 
 

“Autoriza a doação de lotes públicos do Distrito 
Industrial, com encargos, especificados em processo 
administrativo próprio, nos termos da Lei Municipal n° 
1.605, de 21 de dezembro de 2005 e dá outras 
providências. 
 
O Prefeito Municipal de Guaranésia, Estado de Minas 
Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 

 
Art. 1.° A Câmara Municipal de Guaranésia, em cumprimento ao 

dispositivo contido na Lei Municipal n.° 1.605 de 21 de dezembro de 2005, 
autoriza o Chefe do Executivo a doar, com ônus, o lote a seguir identificado(s), 
conforme requerimento e processo administrativo devidamente analisados e 
aprovados pelo Poder Executivo à futura donatária SIMONE DA FONSECA DE 
ALMEIDA ME 

 
Parágrafo único. O lote de que trata o caput deste artigo é 

denominado Lote 1, situado na Quadra A da Rua A, no Distrito Industrial Dr. 
Wherter Pereira Dias, com área total 980,50 m², identificado como LOTE 01, 
descrito como terreno de forma irregular, com as seguintes medidas e 
confrontações: 15,00 m mais um arco de 7,85 m de frente para a Rua A; 45,00 
m pelo lado direito, confrontando com a Praça Um; 50,00 m pelo lado 
esquerdo, confrontando com o Lote 02 e 20,00 m pelo fundo confrontando com 
propriedade do Município de Guaranésia, , perfazendo área total de 980,50 m², 
inscrito no Cadastro Municipal sob nº 01.06.060.0010.001. 

 
Art. 2.° O lote público será identificado através de minuta de 

escritura pública de doação, a ser anexada de modo a fazer parte integrante do 
processo administrativo, para envio, juntamente com projeto de lei específico 
para esta doação, à Câmara Municipal. 

 
Art. 3.° A finalidade a ser dada ao imóvel doado, assim como os 

prazos de início e término da construção para o efetivo funcionamento deverão 
estar previstos no projeto apresentado ao executivo, sem os quais não caberá 
a presente autorização. 
 

 Parágrafo único. A critério exclusivo da Câmara Municipal, 
mediante envio de Ante-Projeto de Lei ao Executivo, após solicitação formal do 
futuro donatário, devidamente justificado, poderá prorrogar o prazo do término 
da construção, por uma única vez, por igual período previsto no projeto original. 
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Art. 4.° A donatária fica obrigada a manter-se regular com as 

obrigações tributárias e contributivas, cuja solicitação da demonstração desta 
regularidade poderá ser solicitada a qualquer tempo pela fiscalização 
municipal. 
 
 I – Aprovado o projeto de lei específico para doação, a donatária deverá 
de imediato, apresentar sua regularidade fiscal e contributiva no Departamento 
de Tributos da Prefeitura, assim como solicitar a confecção do cadastro 
tributário próprio para a identificação do lote doado, cuja obrigação tributária se 
inicia de imediato sobre o imóvel, gerando inclusive a proporcionalidade do 
imposto aplicável ao imóvel; 
 
 II – A não verificação da regra do inciso anterior acarretará, além das 
sanções tributárias previstas em lei própria, a imediata paralisação da 
construção, até que se regularize as pendências observadas; 
 
 III – O prazo de regularização do inciso anterior será de 60 (sessenta 
dias), improrrogáveis; 
 
 IV – A reincidência acarretará a aplicação de multa de 50% (cinqüenta 
por cento) do valor do projeto, lançada ao cadastro do imóvel. 
 

Art. 5.° A aprovação desta lei estará condicionada à identificação da 
garantia a ser prestada, conforme definição contida nas alíneas do inciso II, do 
artigo 2.° da Lei Municipal n.° 1.605/05. 
 
 I – A liberação da garantia seguirá a regra contida no § 1.° do artigo 2.°, 
da citada lei; 
 
 II – As demais deliberações sobre a garantia, seguirão os dispositivos da 
Lei Municipal 1.605/05. 
 

Art. 6.° O cumprimento dos dispositivos da legislação são 
imperativos para a concretização da doação e sua não verificação incorrerá o 
donatário nas sanções previstas nos §§ 4.° e 8.°, devendo ainda a estrita 
observação dos §§ 5.° a 7.°, do artigo 2.°, todos da Lei Municipal 1.605/05. 

 
Art. 7.° Concretizada a doação, neste ato já autoriza a desafetação 

da área especificada da destinação originária que possuía, transpassando para 
a categoria de bens dominicais do Município de Guaranésia, nos termos do art. 
99, inciso III, do Código Civil, autorizando ainda a emissão da escritura pública 
de doação. 
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Art. 8.° A doação é feita com o encargo consistente no cumprimento 
dos objetivos previstos no registro da empresa SIMONE DA FONSECA DE 
ALMEIDA ME. 
 
  Parágrafo único. O encargo acima especificado deverá ser 
expressamente consignado no corpo do ato transmissivo da propriedade. 
 
 Art. 9º. O imóvel de que trata esta Lei reverterá ao patrimônio do 
Município de Guaranésia se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação acima 
consignada, bem como se, a qualquer tempo, a empresa beneficiada deixar de 
cumprir o encargo previsto no “caput” deste artigo. 
      

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  
 

Paço Municipal de Guaranésia, 06 de março de 2008. 
 
 
 

Dr. Sílvio Gonçalves Ribeiro Dias 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


