
 

 

LEI Nº 2.654/2019, 20 DE DEZEMBRO DE 2019. 
 

“AUTORIZA DOAÇÃO DE IMÓVEIS DE 

PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE LUZ 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

   A Câmara Municipal de Luz aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono 

a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a fazer a doação do imóvel descrito abaixo de  

propriedade do Município de Luz/MG à IGREJA EVANGÉLICA MUNDIAL DE 

CRISTO, conforme documentação constante do processo administrativo nº. 47.261 de 10 de 

Dezembro e 2019. 

I - Um imóvel urbano, registrado sob a matrícula 18.021, Livro nº. 2-BV, fls. 259, ano 2015, 

situado nesta cidade de Luz/MG, na Rua Cel. José Tomaz, inscrito no cadastro municipal 

local sob o nº. 00.01.057.0050.0000, constituído de um lote de terreno urbano, com a área de 

248,00m² (duzentos e quarenta e oito metros quadrados), sendo o Lote nº. 05 da Quadra nº. 

06 do Loteamento Residencial Zita Chaves, com as seguintes medidas e confrontações: 

Frente para a dita Rua Cel. José Tomaz por uma extensão de 10,00 metros; pelo lado direito, 

por uma extensão de 24,80 metros, confronta com o Lote nº. 06; pelo lado esquerdo, por uma 

extensão de 24,80 metros, confronta com o Lote 04; e pelo fundo, por uma extensão de 10,00 

metros confronta com o Lote 18. 

Art. 2º A doação far-se-à mediante as seguintes condições:  

  I –  Os donatários somente poderão utilizar o imóvel para fins 

exclusivos de Construção de sede própria ou de Casa Pastoral; 

  II – Os donatários não poderão alienar ou transferir o imóvel a qualquer 

título, no prazo de (dez) anos, a contar do registro da escritura de doação no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Luz, com exceção no caso de financiamento junto a 

entidades financeiras para fins habitacionais dos beneficiados ou no caso de sucessão por 

morte de qualquer um deles devidamente comprovado, desde com autorização expressa do 

Município; 



 

 

  III – Os donatários terão o prazo máximo de 5 (cinco) anos, a contar da 

lavratura da escritura de doação, para iniciar as obras de execução do seu projeto de 

construção, sob pena de reversão automática e imediata do imóvel ao patrimônio do 

Município;  

  IV – Fica o Prefeito Municipal autorizado a isentar os donatários do 

pagamento de tributos municipais, incidentes sobre o imóvel a ser doado; 

  V – No caso de transferência do imóvel por sucessão decorrente de 

morte de qualquer um dos donatários, será mantida para os herdeiros a vedação de alienação 

e transferência do imóvel doado, pelo prazo de 10 (dez) anos; 

  VI – O imóvel doado será revertido automaticamente para o Município, 

caso seja constado, que o donatário deu a ele, destinação diversa de sua finalidade, ou por 

descumprimento de quaisquer das obrigações contidas neste artigo.  

Art. 3º.  As escrituras públicas de doações e seus respectivos registros deverão ser efetivadas 

no prazo máximo de 1 (um) ano, a contar da data de publicação desta Lei e caso isso não 

ocorra, a doação prevista nesta Lei fica sem efeito. 

Art. 4º. A doação terá por base o laudo de avaliação nº. 043/2019 de 16 de dezembro de 

2019 que é parte integrante do processo administrativo nº. 7.261. 

Art. 5º.  As despesas decorrentes da efetivação da escritura pública de doação e registro do 

imóvel junto aos Cartórios e \demais repartições públicas, ficam a cargo do donatário. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

   Prefeitura Municipal de Luz, 20 de dezembro de 2019. 

 

 

 

   AILTON DUARTE 
     Prefeito Municipal 

 


