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PROJETO DE LEI MUNICIPAL n03 ~/2015

Dispoe sobre a Doayao de imoveis de Propriedade do
Municipio a Companhia de Habitayao do Estado de Minas
Gerais - COHAB MINAS, na Forma e Condiyoes que
Especifica.

o Povo do Municipio de FRUT A DE LEITE, Estado de Minas
G rai . por seus representantes, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - Fica 0 Poder Executivo autorizado a doar a Companhia
Habitaryao do Estado de Minas Gerais, COHAB MINAS, lotes individualizados, nao

ifi ado, que servirao de uso exclusivo para viabilizar a implantayao de empreendimento
abita ional dentro de programas habitacionais publicos que visam a diminuiyao do deficit
a ita ional no Municipio.

Panigrafo Unico: Apos a doayao dos lotes a Companhia de
Habita ao do Estado de Minas Gerais, COHAB MINAS, esta se obriga a utilizar os imoveis

ara a per ecuryao do fim descrito no caput dessa Lei Municipal.

Art. 2° - Os lotes individualizados, que ora autoriza-se a doar,
--0 d propriedade do Municipio e se encontram registrados no Cart6rio de Registro de Imoveis
da Comarca de alinas, Livro 2-RG, sob 0 nO de matrfculas: 16369, 16370, 16371, 16372,
.6"'-3. 16r4. 16375, 16376, 16377, 16378, 16379, 16380, 16381, 16382, 16383, 16384,
63 -.16386.16387,16388,16389,16391,16392,16393, 16394, 16395, 16396, 16397,16398

6"'99.

Art. 3° - Nos lotes individualizados, cuja doayao ora e
aurorizada. de era ser erigido, pela Companhia de Habitayao do Estado de Minas Gerais,
COHAB MINA ,urn empreendimento habitacional voltado para famflias com vulnerabilidade

onomi a ou social e que nao sejam proprietarias de outra unidade habitacional.

Paragrafo Primeiro: As unidades habitacionais construidas
d \ rao er vendidas as famflias selecionadas, observando as clausulas e ajustes do Protocolo de
Cooperaryao Mutua e Parceria nO79 celebrado em 25/03/2015, entre 0 Municipio e a Companhia
d Habitaryao do Estado de Minas Gerais, COHAB MINAS, bern como as normas do respectivo
Programa Habitacional e do Sistema Financeiro da Habitayao.

Paragrafo Segundo: Fica autorizada a COHAB MINAS a
tran ferencia aos beneficiarios finais da respectiva frayao ideal correspondente a cada unidade
habitacional a ser construida, 0 que pode ocorrer de maneira gratuita ou onerosa.

Art. 4° - Estando, 0 empreendimento, reconhecido como de
interesse social e sendo 0 imovel destinado a Programa Habitacional, fica dispensado 0

procedimento licitatorio para as doayoes ora autorizadas.

Art. 5° - ao havendo 0 cumprimento da finalidade que
justifica a presente doayao no prazo de 5 (cinco) anos, os im6veis reverter-se-ao em favor do
Municipio.
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Art. 6° - Fica atribufdo ao lotes individualizados objetos desta
i 0 valor global de R$ 60.000,00 (Sessenta mil Reai ).

Art. 7° - Revogada a disposiyoes em contnirio, esta lei entrani
m igor na data de sua publicayao.

Mando, portanto, a todos quanto 0 conhecimento e a eXeCUyaO
de ta lei pertencer, que a cumpram e fayam cumprir, tao inteiramente como nela se contem.
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