
LEI Nº762 DE 25 DE MARÇO DE 2009 

 

 

Autoriza doação de lotes com 

encargos e dá outras 

providências. 

 

 A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais, 

aprovou, e eu, Prefeito Municipal, de acordo com a competência que me é atribuída pelo art. 

11 da Lei Orgânica, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica autorizada a doação do imóvel a seguir descrito, à Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais – APAE – São Gonçalo do Rio Abaixo, CNPJ 02 639 063/0001-

18: 

 

I – Área de 3.471,55m2 (três mil, quatrocentos e setenta e um metros e cinqüenta e 

cinco centímetros quadrados), situada no loteamento Cidade Universitária, constante da 

matrícula 10.058, livro 2AP, do Registro de Imóveis de Santa Bárbara,  confrontando  com a 

Rua Januária; com o lote 1 da quadra 1; com a Rua A do mesmo loteamento; com o lote 16 

da quadra 3 e com o Bairro Vale do Sol.     

 

§ 1º -  O imóvel descrito no caput deste artigo está avaliado em R$ 289.284,26 pela 

comissão municipal de avaliação. 

 

§ 2º - A doação do imóvel à APAE-São Gonçalo do Rio Abaixo é feita com o encargo 

de a donatária construir e manter em funcionamento no local suas instalações, unicamente 

para utilização dentro das finalidades previstas em seu estatuto, quais sejam, educacionais, 

culturais, assistenciais, desportivas, de saúde,  estudo e pesquisa. 

 

§ 3º - A conclusão da construção deverá se dar no prazo máximo de 3 (três) anos a 

contar da publicação desta Lei.  

 

Art. 2º- Fica autorizada a doação do imóvel a seguir descrito ao CENSI – Centro de 

Ensino Superior de Itabira, CNPJ 02 503742/0001-65: 

 

I – Área de 31.048,10 m2, (trinta e um mil, quarenta e oito metros e dez centímetros 

quadrados), situada no loteamento Cidade Universitária, constante da matrícula 10.058, livro 

2AP, do Registro de Imóveis de Santa Bárbara,confrontando com a Rua Zeta; com a Rua F 

do mesmo loteamento; com o Bairro Vale do Sol  e com a Rua D. 

 

§ 1º - O imóvel descrito no caput deste artigo está avaliado em R$ 546.180,00  pela 

comissão municipal de avaliação. 

 

§ 2º - A doação do imóvel ao CENSI-Centro Superior de Ensino de Itabira é feita com 

o encargo de o donatário manter edificado na área e em funcionamento, instalações para 

utilização dentro das finalidades previstas em seu estatuto e no convênio firmado com o 



Município, quais sejam, curso de ensino superior para formação de professores para educação 

básica, bem como outros cursos de interesse regional. 

  

Art. 3º - O não cumprimento das condições ou desvirtuamento da utilização dos bens 

pelos donatários em conjunto ou separadamente, implica na imediata reversão das áreas 

doadas ao patrimônio público. 

 

Art. 4º - Ficam ambas as áreas descritas nesta Lei desafetadas de sua finalidade 

primitiva, qual seja, bem de uso especial, convertendo-as em bem de uso dominial e portanto 

susceptíveis de alienação. 

 

 Art. 5º - Ficam a cargo das donatárias as providências e despesas para efetivação da 

doação, inclusive escritura e registro. 

 

Parágrafo único - Constarão obrigatoriamente na escritura e registro  a existência do 

encargo bem como cláusula de reversão. 

 

Art. 6º - Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos: 

 

I - Anexo I - laudo de avaliação da área doada à APAE; 

II - Anexo II – planta da área doada à APAE; 

III - Anexo III – memorial descritivo da área doada à APAE; 

IV – Anexo IV – laudo de avaliação da área doada ao CENSI; 

V – Anexo V – planta de área doada ao CENSI; 

VI – AnexoVI -  memorial descritivo da área doada ao CENSI. 

 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 

em contrário. 

  

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 25 de março de 2009. 

 

 

 

 

 

Raimundo Nonato Barcelos 

Prefeito Municipal 

 

 

 


