
 

 

 

Prefeitura Municipal de Guaranésia 
MINAS GERAIS 

 

___________________________________________________________________________________________ 
Página 1 de 2 

Praça Rui Barbosa, nº 40, Centro, CEP 37810-000, Guaranésia – MG 
Fone / Fax : (35)3555-3556 

Endereço eletrônico: www.prefguaranesia.mg.gov.br  /  E-mail: patrimonio@prefguaranesia.mg.gov.br 

 

LEI Nº 1.941, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013.  

 

Autoriza a desafetação e doação com encargos de área que 

especifica e dá outras providências.  

 

O Prefeito Municipal de Guaranésia, Estado de Minas Gerais, no uso de 

suas atribuições legais, faz saber que o Legislativo Municipal aprovou e 

ele sanciona a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º. Fica desafetado da destinação originária que possuía, transpassando para a 

categoria de bens dominicais do Município de Guaranésia, nos termos do artigo 99, inciso III do 

Código Civil, um lote de terreno designado no Distrito Industrial Werther Pereira Dias, nº 11, da 

Quadra A, do Distrito Industrial Dr. Werther Pereira Dias, situado no perímetro urbano deste 

município e comarca de Guaranésia, objeto da matrícula nº. 10037, livro 2BC, folhas 051 do 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guaranésia, avaliado em R$ 12.000,00 (doze mil 

reais). 

 Art. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal face à existência de interesse público, 

autorizado a alienar por doação o imóvel descrito no artigo anterior, à empresa Ademir 

Pelaquim da Silva ME, inscrito no CNPJ 15.013.837/0001-42.  

 Art 3
o
. A doação terá como finalidade de fabricação de artefatos têxteis para uso 

doméstico com o objetivo de geração de emprego e renda.  

  Art. 4
o
. O imóvel objeto da doação com encargos destina-se única e 

exclusivamente à construção das instalações físicas da empresa, cuja obra de construção civil 

deverá ser iniciada no prazo máximo de 90 dias contados a partir da lavratura da carta de 

doação com prazo de construção até 28/03/2015. 

Parágrafo único. O encargo acima especificado deverá ser expressamente 

consignado no corpo do ato transmissivo da propriedade. 

 Art. 5º. O imóvel de que trata esta Lei reverterá ao patrimônio do Município de 

Guaranésia se, no prazo de 2 anos contados da lavratura da carta de doação, não lhe tiver sido 

dada à destinação acima consignada, bem como se, a qualquer tempo, a empresa beneficiada 

deixar de cumprir o encargo previsto no artigo 4º, e ainda nas seguintes hipóteses: 
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 I – não utilização do imóvel para as finalidades definidas no projeto apresentado; 

II – paralisação das atividades por período superior a 12 (doze) meses; 

III – falência da empresa; 

 IV – deixar a empresa de manter-se regular com as obrigações tributárias e 

contributivas. 

§ 1º. Caso ocorra a reversão do imóvel objeto desta doação com encargos, a 

donatária deverá desocupar o imóvel num prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sem direito a 

qualquer indenização, deixando a área como estava na ocasião do recebimento, sob pena de 

retenção das benfeitorias, também sem qualquer indenização, resguardando-se ainda o direito 

de perdas e danos por parte do Município na forma da Lei Civil. 

§ 2º Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, sem que o interessado retire 

as benfeitorias que tenha edificado, estas passam a integrar o imóvel para efeitos legais, sem 

direito a retenção ou indenização sob qualquer forma, revertendo-se como patrimônio do 

Município, inclusive perante ao registro imobiliário competente.  

Art. 6
o
. O imóvel de que trata esta lei não poderá ser alienado, salvo no caso de 

comprovada necessidade e desde que a mesma esteja relacionada com a ampliação do seu 

atendimento. 

 Art. 7º. O imóvel de que trata esta lei será dado em garantia, obrigando-se a 

donatária a cumprir o disposto na alínea “c”, do inciso II, do art. 2º. da Lei Municipal 1.605, de 21 

de dezembro de 2005. 

 Art. 8º. A donatária fica obrigada a satisfazer todas as demais obrigações contidas 

na Lei Municipal 1.605, de 21 de dezembro de 2005.  

Art. 9º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

Paço Municipal de Guaranésia, 18 de dezembro de 2013. 

 
 

João Carlos Minchillo 
Prefeito do Município 

 


