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   LEI – Nº 945/1991 

 

 

 AUTORIZA DOAÇÃO DA ÁREA À SANTA BÁRBARA 

ENGENHARIA S/A, PARA IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO 

HABITACIONAL BELA VISTA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS  

 

 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, ESTADO DE 

MINAS GERAIS, DECRETA E EU, PREFEITO MUNICIPAL, 

SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

 

 

   Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar à Santa 

Bárbara Engenharia S/A, (1) área de terreno com 45.294,00 m
2
 (quarenta e cinco mil, 

duzentos e noventa e quatro metros quadrados), localizado no Bairro denominado “ Bela 

Vista”  nesta cidade, com as seguintes confrontações de delimitações, conforme Memorial 

Descritivo elaborado pelo Serviço de Obras da Prefeitura:      

 

   “ Inicia-se no ponto 0 ( zero) localizados na Avenida “ Flemming 

Larsen” . Do ponto 0 (zero) segue por 321,50 metros confrontando com propriedade do 

Senhor Dailton até encontrar o ponto 01 (um). Do ponto 1 (um) segue em linha reta por 

430,00 metros confrontando com propriedade do Senhor José Tavares, até encontrar o ponto 

02 (dois). Do ponto 02 (dois) deflete à direita e segue, por 64,50 metros, em um valo, 

confrontando com propriedade do Senhor José Reginaldo Figueiredo Reis até encontrar o 

ponto 03 (três) deflete ainda à direita e segue em linha reta por 728,00 metros confrontando 

com propriedade do mesmo,  Senhor Reginaldo Figueiredo Reis até encontrar o ponto 04 ( 

quatro). Do ponto 04 (quatro) deflete à direita e segue por 58,00 metros pela Avenida 

Flemming Larsen, até encontrar o ponto inicial 0 (zero). 

   Os limites acima mencionados perfazem uma área de aproximadamente 

45.294,00 metros quadrados”. 

 

   Art. 2º - Esta doação  destina-se, única e exclusivamente, á implantação 

e construção de um Conjunto Habitacional para famílias de baixa renda e sua denominação 

será “ Conjunto Habitacional “ BELA  VISTA”. 

 

   § 1º. – A donatária deverá promover a construção das unidades 

residenciais bem como sua entrega ás famílias beneficiadas com o devido  “Habite-se”. 

 

   § 2º. – A construção das unidades habitacionais será financiada pelo 

Sistema Financeiro de Habitação a ser requerido pela donatária junto ao órgão bancário 

oficial. 
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§ 3º. – Fica donatária autorizada a oferecer o imóvel doado ao órgão 

financiador, como garantia para o referido empréstimo. 

 

 

   § 4º. – O bem doado deverá ser gravado a clausula de 

incomunicabilidade, exceto para o cumprimento do disposto no § 3º. Deste artigo. 

 

   Art. 3º - Na escritura deverá constar as cláusulas de incomunicabilidade 

nos termos do § 4º. Do artigo anterior, bem como a de reversão do imóvel ao Município, caso 

não sejam cumpridas as finalidades estabelecidas no “caput” do artigo 2º. Desta lei, ou se 

houver desvios de finalidade, ou ainda, se até 31 de março de 1992 o empréstimo junto ao 

Sistema Financeiro de Habitação não esteja contratado. 

   Parágrafo Único  - cessam os efeitos de cláusulas de reversão quando da 

efetiva contratação do empréstimo, para finalidade que alude o § 2º. do artigo 2º. desta lei, 

perante a Caixa Econômica Federal, ou Agente Financeiro que esta indicar. 

 

   Art. 4º. – No valor a ser financiado á cada família constará somente os 

custos com a edificação da moradia e a donatário obriga-se a repassar para o mutuário a área 

respectiva do terreno, sem ônus, salvo as despesas de transmissão.    

   Parágrafo Único – Fica a cargo da Prefeitura Municipal de Coqueiral as 

obras de infra-estrutura . 

 

   Art. 5º. – Correrão por conta da Município as despesas com custas e 

emolumentos cartoriais referentes á doação autorizada por esta lei.  

 

   Art. 6º. – Fica atribuído ao imóvel caracterizado no artigo 1º. desta lei o 

valor fiscal de Cr$ 1.363.000,00 ( um milhão, trezentos e sessenta e três mil cruzeiros). 

 

   Art. 7º. – Ficam isentos do pagamento de qualquer taxa ou impostos os 

atos de aprovação dos projetos de loteamento e projetos arquitetônicos referentes ao Conjunto 

Habitacional a ser implantado no referido imóvel. 

 

   Art. 8º. – Fica concedido à donatário a isenção Tributária do Imposto 

sobre Propriedade Territorial Urbana – IPTU – e demais taxas adicionais, referente à área 

objeto desta Lei, enquanto a mesma não for repassada ao mutuário final. 

 

   Art. 9º. – Revogam-se as disposições em contrário entrando esta Lei em 

vigor na data de sua publicação. 

      

             Prefeitura Municipal de Coqueiral, 05 de setembro de 1991. 

 

 

Jairo do Norte  

Prefeito Municipal 
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