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LEI Nº. 1.945, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013.  

 

 

“Autoriza a concessão de uso c/c promessa de 

doação com encargos de área que especifica e dá 

outras providências”. 

 

O Prefeito do Município de Guaranésia, Estado de Minas 

Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 

Câmara dos Vereadores aprovou e ele sanciona a 

seguinte lei: 

 

 

Art. 1º. Assim que integrado ao patrimônio do Município de Guaranésia, 

transpassará à categoria de bens dominicais, nos termos do art. 99, III, do Código Civil, “um 

lote para fins industrial, de forma retangular, constituído pelo Lote A1, do lugar denominado,  

Novo Distrito Industrial de Guaranésia, com área total de 7.500m²”. 

Art. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal, face à existência de interesse público 

justificado, autorizado a conceder o uso com promessa de doação, com encargos do imóvel 

descrito no artigo anterior à empresa PHM Ferramentaria e Usinagem, inscrita no CNPJ nº 

07.770.180/0002-10. 

Parágrafo único. O lote descrito no caput é avaliado em R$ 67.500,00 (sessenta 

e sete mil e quinhentos reais). 

Art. 3º. A concessão terá como objetivo dotar a empresa acima mencionada para 

instalar empresa de serviço de usinagem, tornearia e solda. 

Art. 4º. A concessão é feita com encargos consistentes no cumprimento da 

geração de 30 empregos diretos; investimento de instalação total de R$ 3.500.000,00 (três 

milhões e quinhentos mil reais) e faturamento projetado em  R$ 16.200.000,00 (dezesseis 
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milhões e duzentos mil reais) no prazo final de implantação.  

Parágrafo único. O encargo especificado deverá ser expressamente consignado em 

instrumento público. 

Art. 5º. O imóvel de que trata esta Lei reverterá ao patrimônio do Município de 

Guaranésia se, no prazo de três anos contados da lavratura do instrumento público de 

concessão, não lhe tiver sido dada a destinação acima consignada, bem como se, a 

qualquer tempo, a empresa beneficiada deixar de cumprir os encargos previstos no “caput” 

do artigo anterior. 

Art. 6º. O imóvel de que trata esta lei não poderá ser alienado no prazo de 20 (vinte) 

anos, salvo no caso de comprovada necessidade e desde que a mesma esteja relacionada 

com a ampliação do seu atendimento, mediante autorização da Administração. 

Art. 7º. No prazo de 01 (um) ano, a contar da data de sua instalação a empresa não 

poderá deixar de ter em seu quadro funcional no mínimo 80% (oitenta e cinco por cento) de 

mão de obra operacional de cidadãos, residentes no município de Guaranésia, conforme 

consta no art. 1°, inciso VI e inciso VII, alínea h, da Lei 1.605, de 21/12/2005. 

Art. 8º No presente diploma legal não se aplica o disposto no art. 1º, §2º, da Lei 1.605, 

de 21/12/2005, a qual limita em 15% (quinze por cento) da área edificável dos imóveis 

situados nos parques industriais, à área destinada exclusivamente a construção de prédios 

para locação industrial. 

Art. 9º. Consiste ainda como encargo da empresa donatária a incumbência de, no 

prazo de 01 (um) ano, emplacar no município de Guaranésia 100%(cem por cento) da frota 

de seus veículos em geral. 

Art. 10. À título de recomendação, deverá a empresa beneficiária investir em ações 

ambientais e sociais visando a melhoria do meio ambiente ecologicamente saudável e 

equilibrado, bem como participando de programas de amparo social voltados para ações 

filantrópicas no município. 

Art. 11. Fica estabelecida a multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor do 

imóvel objeto da doação, aplicável a empresa donatária quando a Administração Municipal, 

verificar descumprimentos dos prazos fixados nessa Lei ou na doação com encargos. 
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Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

 

Paço Municipal de Guaranésia, 18  de dezembro de 2013. 

 

 

 

 

 
João Carlos Minchillo 
Prefeito do Município 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


