
LEI Nº 0811/2015. 
 

“Dispõe sobre a Doação de imóveis de 

Propriedade do Município à Companhia de 

Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB 

MINAS, na Forma e Condições que 

Especifica.”. 

 

A Câmara Municipal da Cidade de Água Comprida/MG, 

representada por seus Nobres Pares aprovou, e eu, Prefeito 

Municipal sanciono a seguinte Lei: 

 

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

Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, COHAB 

MINAS, 60 (sessenta) lotes individualizados compostos por 

terrenos, não edificados, que servirão de uso exclusivo 

para viabilizar a implantação de empreendimento 

habitacional dentro de programas habitacionais públicos que 

visam a diminuição do déficit habitacional no Município. 

 

Parágrafo Único. Após a doação dos lotes à Companhia 

de Habitação do Estado de Minas Gerais, COHAB MINAS, esta 

se obriga utilizar o imóvel para a persecução do fim 

descrito no caput dessa Lei Municipal. 

 

Art. 2º - Os lotes individualizados dos terrenos, que 

ora autoriza-se a doar, são de propriedade do Município e 

encontram-se registrados no Cartório de Registro de Imóveis 

Comarca de Uberaba – Estado de Minas Gerais, sob o livro 2, 

matriculados sob as seguintes matriculas:  76.627, 76.628, 

76.629, 76.630, 76.631, 76.641, 76.642, 76.643, 76.644,  



76.645, 76.646, 76.647, 76.648, 76.649, 76.650, 76.651, 

76.652, 76.653, 76.654, 76.655, 76.656, 76.657, 76.658, 

76.659, 76.660, 76.661, 76.662, 76.663, 76.664, 76.665, 

76.666, 76.667, 76.668, 76.669, 76.670, 76.671, 76.672, 

76.673, 76.674, 76.675, 76.676, 76.677, 76.678, 76.679, 

76.680, 76.681, 76.682, 76.683, 76.684, 76.685, 76.686, 

76.687, 76.700, 76.702, 76.704, 76.706, 76.708, 76.710, 

76.712, 76.714. 

 

Art. 3º - Nos lotes individualizados dos terrenos, 

cuja doação ora é autorizada, deverá ser erigido, pela 

Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, COHAB 

MINAS, um empreendimento habitacional voltado para famílias 

com vulnerabilidade econômica ou social e que não sejam 

proprietárias de outra unidade habitacional. 

 

Parágrafo Primeiro. As unidades habitacionais 

construídas deverão ser vendidas às famílias selecionadas, 

observando as cláusulas e ajustes do Convênio de Cooperação 

Técnica Financeira e Social celebrado em 08/10/2015, entre 

o Município e a Companhia de Habitação do Estado de Minas 

Gerais, COHAB MINAS, bem como as normas do respectivo 

Programa Habitacional e do Sistema Financeiro da Habitação. 

 

Parágrafo Segundo. Fica autorizada à Cohab Minas a 

transferência aos beneficiários finais da respectiva fração 

ideal correspondente a cada unidade habitacional a ser 

construída, o que pode ocorrer de maneira gratuita ou 

onerosa.  



 

Art. 4º - Estando, o empreendimento, reconhecido como 

de interesse social e sendo o imóvel destinado a Programa 

Habitacional, fica dispensado o procedimento licitatório 

para as doações ora autorizadas. 

 

Art. 5º - Não havendo o cumprimento da finalidade que 

justifica a presente doação no prazo de 02 (dois) anos, o 

imóvel reverter-se-á em favor do Município. 

 

Art. 6º - Fica atribuído aos lotes individualizados 

dos terrenos objeto desta lei o valor global de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais).            . 

 

Art. 7º - Revogadas as disposições em contrário. 

 

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Água Comprida - MG, 04 de dezembro 

de 2015. 

 

 

 

 

_____________________________ 

GUSTAVO DE ALMEIDA GONÇALVES 

Prefeito Municipal 

 


