
 

LEINº.2081 DE09 DE NOVEMBRODE 2017 

“Autorizao Poder Executivo Municipal a doar 
áreas de terras de sua propriedade ao Fundo de 
Arrendamento Residencial – FAR, 
representado pela Caixa Econômica Federale 
dá outras providencias.” 

 

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. 1ºObjetivando promover a construção de moradias destinadas à alienação para famílias com 

renda mensal de até três salários mínimos, no âmito do PMCMV – Programa Minha Casa Minha 

Vida, o poder Executivo Municipalfica autorizado a doar ao FAR – Fundo de Arrendamento 

Residencial, regido pela Lei Federal nº 10.188/2001, representado pela Caixa Econômica Federal 

– CAIXA, responsável pela gestao do fundo financeiro e operacional do PMCMV, o imóvel 

relacionado abaixo:. 

a) Área urbana, composto de uma gleba de terreno com área física de 9.801,36 m² 

identificada como área 3, na planta de desmembrameto, registrada no CRI da Comara de 

Santa Bárbara 0 MG, às fls 01, do livro 2-AP, matrícula 18.018 localizada no Bairro 

Matias, sem número, em São Gonçalo do Rio Abaixo, MG; 

b) Área urbana, composto de uma gleba de terreno com área física de 12.399,12 m², 

identificada como área 4 na planta de desmembramento registrada no CRI da Comarca de 

Santa Barbara – MG, às folhas 01, do livro 2-AP,matricula 18.019, localizada no Bairro 

Matias, Rua Barcelona, sem número, São Gonçalo do Rio Abaixo, MG. 

                                          

Parágrafo Único–As áreas descritas neste artigo, cuja avaliação totaliza o montante de R$ 

141.639,05 ( cento e quarenta e um mil seissentos e trinta e nove reais e cinco centavos), são por 

esta Lei desafetados de sua natureza de bem público e passam a integrar a categoria de bens 

dominiais.  

 



 

Art. 2ºOs bens imóveis descritos no artigo 1º desta Lei serão utilizados exclusivamente no âmbito 

do PMCMV – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – 0 a 3 salários mínimos- e 

constarão dos bens e direitos integrantes do patrimôniodo Fundo Financeiro,  com fins 

específicos de manter a segregação patrimonial e contábil dos haveres financeiros e imobiliarios, 

observadas, quanto a tais bens e direitos, a seguintes restrições: 

 

I. Não integram o ativo da CAIXA; 

II. Não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação da CAIXA; 

III. Não compõem a lista de bens e direitos da CAIXA, para efeito de liquidação 

judicial ou extrajudicial; 

IV. Não podem ser dados em garantia de débito de operação da CAIXA; 

V. Não são passiveis de execução por quaisquer credores da CAIXA, por mais 

privilegiados que possam ser; 

VI. Não Podem ser constituídos quaisquer ônus reas sobre os imóveis. 

 

Art. 3ºO imóvel, objeto da doação ficará isento do recolhimento dos seguintes tributos: 

 

a) ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, quando da tranferência do imóvel 

objeto  da doação; 

b) IPTU – Imposto Predial e Teritorial Urbano, enquanto permanecerem sob propriedade 

do FAR; 

  

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 09 de novembro de 2017. 

 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Prefeito Municipal 


