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 PORTARIA Nº 080, DE 07 DE MAIO DE 2014. 

 

 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de 

Guaranésia, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 

atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município – 

art. 71, caput, VI e XXIII c/c art. 95, caput e 

 

Considerando que o Município de Guaranésia, por 

intermédio da Lei Municipal n°. 708/1980, doou à entidade 

sem fins lucrativos Casa da Criança de Guaranésia, um 

imóvel localizado à Rua Dr. Ary Monteiro Dias, nº 85, Bairro 

Bom Jesus, Guaranésia/MG; 

 

Considerando a paralisação das atividades da aludida 

donatária no ano de 2012; 

 

Considerando que não há notícia acerca do exercício de 

Diretoria da Casa da Criança de Guaranésia, bem como a 

continuidade da administração da entidade; 

 

Considerando a necessidade de ser municipalizada a 

prestação do serviço de acolhimento e ensino de educação 

infantil, conforme disposto na Lei 1.913/2013; 

 

Considerando que até o presente momento a não houve 

reestabelecimento da instituição Casa da Criança de 

Guaranésia e de sua respectiva diretoria; 
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Considerando que o §1º, do art. 5º, da Lei 1.913/2013, trata 

da reversão do imóvel em caso do não reestabelecimento da 

instituição no prazo de um ano; 

 

Considerando que até o presente momento o Município de 

Guaranésia, sob seus cuidados e as suas expensas 

promove o acolhimento das crianças,  

 

Resolve:  

 

Art. 1º. Instaurar processo administrativo para averiguar os pontos 

inerentes à reversão do imóvel localizado à Rua Dr. Ary Monteiro Dias, nº 85, 

Bairro Bom Jesus, nesta cidade, ao patrimônio do Município de Guaranésia, tendo 

em vista a perda da finalidade da doação realizada por meio da Lei Municipal nº 

708, de 24 de setembro de 1980. 

Art. 2º Designar a servidora Ana Paula da Silva Morais para 

formalização e instrução do processo administrativo.  

Art. 3º O processo administrativo deverá ser concluído no prazo de 

sessenta dias, podendo ser prorrogado por igual período. 

Art. 4º Determinar a Procuradoria e Corregedoria Geral do Município o 

acompanhamento dos trabalhos para, posteriormente, opinar sobre a conclusão do 

processo.  

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Paço Municipal de Guaranésia, 07 de maio de 2014. 

 

 

 

João Carlos Minchillo 
Prefeito do Município 

 


