
LEI Nº 2.978 / 2009. 

"Autoriza o Poder Executivo a desafetar 

e doar área pública de 3. 75 L00m2, 

localizada neste Munícípio e dá outras 

providências". 

A Câmara Municipal de Santa Luzia. Estado de Minas Gerais. aprova. e eu. 

Prefeito Municipal. sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 º Fica o Chefe do Poder Executivo Mumcipal autonzado a desafetar e 

doar uma área pública de 3.751,00m2, referente á área 03, situada na Avenida Antônio Pinho 

Tavares, bairro Conjunto Habitacional Cristina, neste Município. conforme especificações 

contidas no laudo de avaliação n.º 111. de 17 de outubro de 2008. no memorial descritivo e no 

levantamento topográfico. à Associação Batista Shalon Adonay. inscrita no CNP J sob o n. 

01.265.332/0001-60, com sede na Av. Antônio de Pinho Tavares. 670, Conjunto Cristina B. 

Santa Luzia/MG. 

Art. 2° A doação. descrita no art. 1° desta lei, impõe à Donatária manter no 

imóvel doado uma sede onde sejam desenvolvidas atividades assistenciais. 

Parágrafo único. O desvio da finalidade prevista neste artigo. antes de 

completados cinco anos desta doação. implica na reversão do bem ao Patrimônio Público. 

cláusula que deverá constar do Registro do Imóvel. 

Ati. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Santa Luzia, 03 de setembro 

Gilbert 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 05412.009. 

"Autoriza o Poder Executivo a desafetar e 

doar área pública de 3. 751,001112, 

localizada neste Município e dá outras 

providências". 

A Câmara Municipal de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar e 

doar uma área pública de 3.751,00m2, referente à área 03, situada na Avenida Antônio Pinho 

Tavares, bairro Conjunto Habitacional Cristina, neste Municipio, conforme especificações 

contidas no laudo de avaliação n.º 111, de 17 de outubro de 2008, no memorial descritivo e no 

levantamento topográfico, à Associação Batista Shalon Adonay, inscrita no CNPJ sob o n. 

01.265.332/0001-60, com sede na Av. Antônio de Pinho Tavares, 670, Conjunto Cristina B, 

Santa Luzia/MG. 

Art. 2°. A doação, descrita no art. 1° desta lei, impõe à Donatária manter no 

imóvel doado uma sede onde sejam desenvolvidas atividades assistenciais. 

Parágrafo único. O desvio da finalidade prevista neste artigo, antes de 

completados cmco anos desta doação, implica na reversão do bem ao Patrimônio Público, 

cláusula que devera constar do Registro do Imóvel. 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Santa Luzia, 25 âe agosto de 2009. 

4carlõs -

1 º Secretá io 

Rua Direíta, 750-Telefax: (31) 3641-7422- CEP 33010-000- Santa Luzia- Minas Gerais 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

LEI N. 1.949/97 

"Declara de Utilidade Pública a Associação Batista Shalon 

Adonay". 

A Câmara Municipal de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, Prefeito 

Municipal, sanc10no a seguinte Lei: 

Art 1°. - Fica declarada de utilidade pública a "Associação Batista 

Shalon Adonay", CGC 01.265.332/0001-60 com sede na rua França n. 138, bairro 

Baronesa, no municípío de Santa Luzia. 

Art. 2º. - Esta Lei errtra em vigor na data de sua publicação. 

Art 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Santa Luzia, em 29 de setembro de 1997. 

a~C-~c/7---Y'---04 
Cátia Regina de Jesrts Lopes 

Chefe de Gabmete 

e?""-'<') 
Carlos Albe1to Parrillo Calixto 

Prefeito Municipal. 

J~L 
~"'f" 

Fa.:P.nda Boa Esperanca · Rua José Silvino Te1xe1rs de Melo, s/n a · 33010.260 · Santa Luzia · MG 



SERVIÇO PúBLICO FEDERAL 
M1NISTÉRIO DA PREVID&fCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

ATESTADO DE REGISTRO 

o CONSELHO N:AAêreN'~:c'LU~.AS$1STÊNCIA SOCIAL-CNAS, 
no uso dos otribuiçõ'~~.·~'ui~,,lh~·c61irire b artigo l 8 da Lei nº 
8.742, de 7 de dez~n{bro'-çl,~;·1J993e·;:j:t<e;atordo com o artigo 8°, 
da Lei nº l .493, di''cic3"dê(C:Íezefflbrõ ,de 1951, ATESTA que o(a) 
"ASSOCIAÇÃO BAT:fSTA~SHÁLÕN ·':lfuoNAY'' \;!''• . 

portador(a) do CG'ê":r\~ 01 •• 265 .'3''32/bÓÔl""BO . sediado(a) em 
SANTA LUZIA ,.. . . .. ·. : . . '·· • UF MG . 

acha-se REGISTRADG(A)'':'Õi9st$••CÓ'll:;<Zlho; conforme Resolução 
nº 193 , de '04/ 12;:/,98<:, pubifcadb no Diório Oficial 

-. __ ·,',, __ >-.::}--.~.-.--_ - ,->···'.- .. 

da Uniõo em os { 01'2c(9s- ·•· .; /S,eção l, julgando o processo 
nº 44006.003391/99.:.90 .. -

,. 

---'D~E=Z=E=MB=R=O ___ de 19 9 8 

• 



~~Receita Federal 

Ç_omprovante de lnscríção e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, 
providencie ]Unto à RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE lNSCRIÇÁO 

01.265.332/0001-60 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 20/06/1996 

NOME EMPRESARIAL 

'SSOCIACAO BATISTA SHALON ADONAY 

ULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CÓDIGO E OESCR!ÇÁO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
94.91-0-00 -Atividades de organizações religiosas 

CÓDIGO E OESCRIÇÁO DAS AT!V!OADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

399-9 - OUTRAS FORMAS DE ASSOCIACAO 

LOGRADOURO 

AV ANTONIO DE PINHO TAVARES 
1 NÚMERO 

670 
1 COMPLEMENTO 

1 CEP 
;3.145-160 

\ SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

8A!RRO!D!STR!TO 

CONJUNTO CRISTINA B 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

[ ~!!~:.::o ESPECIAL 

1 MUN!CIP!O 
SANTA LUZIA 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 7 48, de 28 de junho de 2007 

Emitido no dia 17 /10/2008 às 11:16:31 (data e hora de Brasília). 

1 Voltar ) 

-------- --------- --------------------

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

"'"'""**** 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 17 /10/2008 
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LOCAL: CoD]unto Habitacional Cristina 

MUNICÍPIO: Santa Luzia -- ---

ÁREA (m2): 3.751,00m2 

PROPRIETÁRIO: COHAB - MG 

-- ·---- ------~-·-- _. 

Denominação do Imóvel: Área 03 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Frente para Avenida Antonio de Pinho Tavares a uma distãncia de 75,00 metros, pelo lado 

direito a uma distâncía de 5 l,60metros perpendicular a esta avenida, confrontando-se 

com a Area 04 (Remanescente da Area de Eqmp.), fundos a uma distância de 75,90 

metros, sendo os primeiros 33, 70 metros com ângu-lo reto e os 42.,20 metros 

complementares com ângulo interno r_gual a 170°14'49" e pelo lado esquerdo a uma 

distância de 45,00 metros, ãngul,P: ínterno, 99°20'29" com a mesma confrontação, 

perfazendo um perímetro de 247,50metros com Área igual a 3.751,00m2
. 

Santa Luzia, 20 de Maio de 2008' 



A COMISSÃO: Avaliação para fins de DOAÇÃO a Assocíação Batísta Shalon Adonru 

ela area 03, situada na Averuda Antôruo Pinho Tavares, brurro Conjunto Habltacmnal Cnstma, 

pertencentes à Área de EqUiprunento Comunitáno Privado com 3.751,00m2
, conforme memonal 

descntivo e croqm anexo. 

A Comissão de Avaliação, nomeada pelo Decreto nº 1.818/2006, de 28 de agosto de 2006, 

alterado pelo Decreto nº 1.839/2006 de 07 de novembro de 2006 e pelo Decreto nº 2.068/2008, 

do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, após diligêncía no local, avalia o 1movel em questão, 

considerando o valor de mercado atual, padrão construtivo, sua quantificação, topografia, 

!ocalízação e outros em R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais). 

Santa Luzia, 17 de outubro de 2008. 

"---~· .......... ""~ .... -- ---
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CMAS - SANTA LUZIA - MG 
A V. VIII - N" 50 BAIRRO FRIMISA 

CEP. 33045.090 - 3641 5314 

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO 

Certifico para os devidos fins, que· a entidade 
ASSOClAÇÃO BATISTA SHALON ADONAY, com sede Av. Antonio de Pinho 
Tavares nº 670, Bairro Conjunto Cristina B, nesta cidade Santa Luzia, Estado de 
Minas Gerais, cadastrada no CNPJ sob o nº 01.265.332/0001-60, encontra-se em 
pleno e regular funcionamento e inscrita neste Conselho , sob o nº 003/98,. cumprindo 
suas .finalidades estatutárias e sociais no que concerne as atividades na área de 
assistência social , sendo sua diretoria , com mandato de 26/08/2006 a 26/08/2012 
cons!Ituída dos seguintes membros: 

Presidente: Márcia Braga da Silva 
Cart. Içj;:ntidade: M- 7.308.937 CPF: 574.264.496-53 
End. _Rua Geni Mateus nº 76, Bairro Boa Esperança • Santa Luzia - MG 

Vice-Presidente ' Pedro de Souza Dornelas 
Cart. Identidade: M-2.727.236 CPF-555.227.226-87 
End. Rua B nº 13 , Bairro Luxemburgo , Santa Luzia_ - MG 

1º Secretaria: Wagner .. Magno Alves dos_Sant2s 
Cart. ideulidade: M-i8.298ol07 CPF -045.127:616~75 .. --- .... ···· 
End. Rua Vereador David Costa'F'crreíra nº 08' Aptõ. 403 Bl.-05 ·:Contagem MG 

2º Sccrcrario : Many Nancy Braga Santos 
Cart. Identidade: M~ 7.330.777 CPF-051.039.726-38 
End. Rua Vereador David Costa Ferreira nº 08Apto. 403 BL 05. Contagem - MG 

1º Tesoureiro: Maria Lcnir Braga da Silva 
Cnrt. fdentidade: M- 7.330.781 CPF: 05.141.946-12 
End. Rua Gcni Mateus nº 76 Bairro Boa Esperança - Santa Luzia -MG 

2º Tesoureiro : Natalia Stefanie Braga da Silva 
Cart. Identidade: MG- 13.406.246 CPF : O?l.437.396-69 
End.Rua Geni Mateus nº 76 .Bairro Boa Esperança -Santa Luzia MG 

·Declaro.• outrqssint;_:qu~_ a';f#fCiid~,'.~~AA,ç!e-não temutrera-·os membros :de_ sua- Dir~oria pelo 
cxercício·espéCilléO:d.e:súâS\riliiÇ&s;·nãa diStribui lucreis; -Vátitilgens ou· bonificações a 

-dirigentes; associâ:dos iíitmáriterib:l6ies 'sob Iiellhtnnà forma,-destiru'mdó a totalidade das 
rendas apurada$• ao' âtendiffienfo-llériefü:õirtci'e•gratuitodesuas finalidades; 

Santa Luzia, 05 de Setembro de 2006. 



Mensagem n. QJ • .:Í/2009 

À 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

At.: Ex.mo. Sr. Vereador Presidente Lacy Carlos Dias 

Ref.: Projeto de Lei 

Sr. Vereador Presidente; 

Santa Luzia, 30 de junho de 2.009. 

CÓPIA 

Envio a essa egrégia Casa Legislativa, o Projeto de Lei que "Autoriza o Poder 

Executivo a desafetar e doar área pública de 3. 751,001112, localizada 11este Município e dá 

outras providê11cias". 

O projeto de lei visa autorizar a desafetação e a doação da área pública de 

3.751,00m2, referente à área 03, situada na Avenida Antônio Pinho Tavares, bairro Conjunto 

Habitacional Cristina, pertencentes à Área de equipamento comunitário privado, para a 

Associação Batista Shalon Adonay. 

A doação ora proposta visa regularizar a posse velha da referida Associação, 

visto que esta já se encontra como comodatária do imóvel, desde de 1998. Conforme 

demonstram os Contratos anexos, em 20 de julho de 1998 e, posteriormente, em 2003. 2005 e 

2006, a COHAB/MG firmou contratos de comodato com a Associação Batista Shalon 

Adonay, de parte da área em questão, para que a mesma realizasse no local suas atividades 

filantrópicas. 

Em 23 de setembro de 2008, a área foi doada ao Município de Santa Luzia, 

conforme cópia do contrato de doação a esta anexada. A Associação. interessada no assunto e 

@ 
1 



detendo o uso do imóvel já por longo tempo, conforme comprova a documentação que integra 

esta mensagem, sabendo da transferência de domínio para o Município, requereu a doação da 

área, para que pudesse continuar com seus projetos sociais. 

O que se pretende com este projeto é a regularização de uma questão fática, existente desde 

1998, tendo em vista, que a Associação além de detentora da posse, para realização de suas 

atividades já realizou inúmeras benfeitorias no imóvel. 

A doação encontra-se revestida de extremo interesse público, já comprovado 

ao longo do tempo, tendo o cunbo de regularizar a situação e possibilitar á Associação 

donatária a continuidade e ampliação de suas atívídades filantrópicas. 

E importante observar, ainda, que a Associação Batista Shalon Adonay é uma 

associação sem fins lucrativos, fundada em 20 de julho de 1996, foi declarada de utilidade 

pública em 29 de setembro de 1997, por meio da Lei Municipal n. 1.949 e, em 14 de julho de 

2008, foi declarada de utilidade pública pela Lei Estadual n. 17.639. Além disso, está 

registrada como entidade de Assistência Social junto aos Conselhos Nacional e Municipal de 

Assistência Social. 

O presente projeto encontra respaldo legai no art. 109, I, "b" da Lei Orgânica 

Municipal e art. 17, I, "b" da Lei 8.666/93. Verbis: 

"Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública. subordinada 
à existência de interesse público devidamente h1stificado. será 
precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: 

I - quando imóveis, dependerá de autorizacão legislatíva para órgãos da 
administração direta e entídades autárquicas e fundacionais, e, para 
todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliacão prévia 
e de licitacão na modalidade de concorrência, dispensada esta nos 
seguintes casos: 



Por outro lado, fica muito clara a condição de que são requisitos para a 

doação de imóvel pela Administração Pública, além do interesse público, a avaliação 

prévia do bem e lei autorizativa. 

No atual cenário jurídico-constitucional pátrío, a doação de bens públicos a 

particulares é plenamente aceita e viável, sendo, inclusive, dispensada a licitação, desde que 

atendidos os requisitos legais. 

Cabe ressaltar, ainda, além das citações já feitas, o dispositivo contido no § 4º 

da mesma Lei 8.666/93: 

"Art. 17, 

§4º, A doação com encargo será licitada e de seu instrumento 
constarão obrigatoriamente os encargos. o prazo de cumprimento e 
cláusula de reversão. sob pena de nulidade do ato. sendo dispensada a 
licitação no caso de interesse público devidamente ;ustificado", (grifo 
nosso) 

É dispensado o processo licitatório, neste caso, em razão do indiscutível 

interesse público, em razão da qualificação da Associação-Donatária e a comprovada 

atividade de interesse social. 

Em diversos julgados, assim se posiciona o Egrégio Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais - TJMG : 



"DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO INOBSERVÂNCIA DA 
FINALIDADE DO USO DO BEM - REVERSÃO DO BEM DOADO -
POSSIBILIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA. - Se o donatário 
deixou de atender às finalidades impostas pelo Município no ato da 
doação do imóvel, impedindo a municipalidade de dar ao imóvel a 
destinação que o bem da coletividade exige, evidencia-se o desvio de 
finalidade a justificar a reversão do imóvel ao patrimônio público " / 

Assim, autorizada a doação, o donatário terá que atender ao encargo imposto 

pelo Município, dando cumprimento às atividades de interesse púbico, que alicerçam este ato 

de doação. 

Pelo exposto, tem-se que o projeto em questão está perfeitamente ancorado na 

legislação vigente e que o Município tem competência para legislar sobre assuntos de 

interesse local, especialmente, quanto â administração, utilização e alienação dos bens 

públicos municipais (art. 30 CR/88 e art. 16, XXII e XXXVI da LOM), requer a aprovação do 

projeto anexo nos termos propostos. 

Por fim, com base na disposição do artigo 52 da Lei Orgânica Municipal, 

solicito seja esse Projeto de Lei apreciado em caráter de extrema urgência. 

Atenciosam nte, 



Projeto de Lei 11. 12.009. 

"Autoriza o Poder Executivo a 

desafetar e doar área pública de 

3. 751,001112, localizada neste 

Município e dá outras providências". 

A Câmara Municipal de Santa Luzi~ Estado de Minas Gerais, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar e 

doar uma área pública de 3.751,00m2, referente à área 03, situada na Avenida Antônio Pinho 

Tavares, bairro Conjunto Habitacional Cristina, neste Município, conforme especificações 

contidas no laudo de avaliação n.º 111, de 17 de outubro de 2008, no memorial descritivo e no 

levantamento topográfico, à Associação Batista Shalon Adonay, inscrita no CNPJ sob o n. 

01.265.332/0001-60, com sede na Av. Antônio de Pinho Tavares, 670, Conjunto Cristina B, 

Santa Luzia/MG. 

Art. 2°. A doação, descrita no art. 1° desta lei, impõe à Donatária manter no 

imóvel doado uma sede onde sejam desenvolvidas atividades assistenciais. 

Parágrafo único. O desvio da finalidade prevista neste artigo, antes de 

completados cinco anos desta doação, implica na reversão do bem ao Patrimônio Público, 

cláusula que deverá constar do Registro do Imóvel. 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

uzia, 30 de junho de 2.009. 

a Silva Dorneles 
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Capitulo I 
Denominação. Natureza e Finalidade 

Art. 1.0 - Com denominação de Associação Batista Shalom Adonay, ê constituida por te1npo 
1ndetenninado. sem fins lucratJvos> com sede á Avenida Antônio de Pinho Tavares, n.0 670. Bairro 
Cristina B, Santa Luzia - Minas Gerais, se compõe de número ilimitado de pessoas de qualquer 
nacionalidade sem distínção de cor. raça, ou condição social. 

Art. 2.0 
- A Assoclação prestará servíços à sociedade organizando estabelecimentos soc1a1s e 

educacionais~ prestará senriços nas ãreas: assistência social, auxílio a jovens no combate às drogas e 
an1paro à criança por meio de abrigo, alimentação, educação, e satlde. Poderá ter em suas 
dependências centros educacionais. 

Capitulo lI 
Dos membros da Associação seus direitos e deveres. 

Art. 3.º- A Associação se compõe de pessoas que aceitam voluntariamente suas doutrinas e disciplinas, 
sem distinção de nacionalidade, cor, sexo, idade ou condição social. 

Art. 4.0 
- Serão aceitos como membros todas as pessoas que são moralmente idôneas e de boa conduta. 

Parágrafo l .º - Nenhum membro será aceito senão por voto unânime de cinqüenta por cento mats um. 
de todos os seus membros. 

Paragrafo 2.0 
- Todos os membros. sem distinção. terão direito a palavra nas assembléias, bem como a 

votarem e serem votados para qualquer cargo, salvo porem o cargo de presidente que 
para ser candidato terá que ter no minimo dez anos de permanência na Associação.e nada constar que 
o desabone juridicamente,moralmente,e com suas obrígações sociais em dia. E será aberto uma 
s1ndicâncla pessoal para avaliação. 

Art. 5° - Estão sujeitos às penas de admoestação ou exclusão do rol de membros da associação os que 
procederem contrariamente âs éticas morais e sociais. 

Paragrafo único: os membros da associação não respondem nem mesmo subsídiariamente pelas 
obrígações da mesma, nem a associação responde Rºr qualquer obrigação contraída por seus membros. 

Capitulo Ili 
Assembléia geral 

Art. 6.0 
- A associação se reunirá semestralmente em assembléia geral para tratar de assuntos que 

interessem a admínístração, e em assembléia gerai ex.traordinãria quando a natureza dos assuntos 
tratados exigirem, sendo a assembléia geral o órgão máximo da assocíação. 

Art. 7.0 
- São atribuições da assembléia geral: 

a) Transigir~ adquirir, vender, e alugar imóveis~ 
b l Aprovar o planejamento semestral apresentado; 
e) Receber e desligar membros da associação; 
d) Eleger e empossar todos os membros; 



Parágrafo 2.0 
- As assembléias gerais extraordinánas serão convocadas pelo presidente, com 

antecedênc1a minima de cinco dias. 

An. 8.0 
- Os seguintes assuntos só poderão ser tratados em assembléia extraordinária; 

a) AquISlção, oneração ou alienação de bens patnmoniais; 
b) Reforma deste estatuto; aprovação ou reforma do regime interno; 
c) Dissolução da entidade; 
d) Mudança da sede da associação, denominação ou nome. 

Capítulo IV 
Da diretoria da associação 

An. 9 .º - A admimstração da associação será exercida por um presidente, vice-presidente, primeiro e 
segundo tesoureiro, primeiro e segundo secretário, e conselheiro; estabelece ainda que, não 
remunera., nem concede vantagens ou beneficíos por qualquer forma ou título a seus diretores, 
sócios, conselheíros, instituidores, benfeitores ou equivalente. 

Parái,>rafo l.0 
- Os membros da diretoria terãQ.!Uanda\o de seis anos, podendo ser reeleitos mediante 

votação em assembléia, e o presidente e vice-presidente de igual mandato.Salvo porem que para se 
candidatar a presidência. terá que ter no mínímo dez anos de permanência na associação.e ser 
moralmente idôneo, estar em dia com suas obrigações sociais,e depois de uma sindicância pessoal para 
avaliação do candidato. Esta sindicância deverá ser feita por toda a diretoria em vigor. · 

Paragrafo 2.º - São deveres e atribuições do presidente; 

a) Assinar a ata da associação depois de aprovada, juntamente com o secretário; 
b) Representá-Ia em juízo ou fora dela; 
e l Convocar e presidir as assembléias; 

Paragrafo 3.0 
- Compete ao vice-presidente substituir o presidente em seus impedimentos salvo 

exceção estabelecida no an. ! 1.0 deste estatuto. 

Parágrafo 4.0 
- Compete ao primeiro secretário: 

a) Redigir, lavrar em livro próprio, apresentar e assinar as atas das assembléias da Associação; 
b) Receber e despachar as correspondências administrativas; 
e) Manter em ordem a documentação administrativa, mclusive fichários. livros de ata e livros de 

presença de membros nas assembléias; 
d) Assinar com o presidente os documentos que se trata o art. 9.0

, parágrafo 2.º, 

Paragrafo 5.0 
- Compete ao segundo secretário substttuír o I .ºem seus eventuais impedimentos. 

Paragrafo 6.0 compete ao primeiro tesoureiro 

a) Receber, guardar e contabilizar os valores da Associação; 
b) Efetuar os pagamentos autorizados pela diretoria da Associação; 
e) Apresentar balanço trimestral à assembléia geral; 

· · ..;• d) 4Jirk.e~ID\l}0!:!!9.!ltar:..conta_bancária.em.nome.da. 
0 

, , 
~~ Os 

Cl(;, •. • ~O: 
.7;. Art. 1 O.º - Compete â diretoria cumprir e fazer cump ff. s · :~1!!: ;a.tu•~~ 

Capítulo V 
Da receita e do patrimônio 



Art. 1 l .0 
- A receita da associação será constituída de contribuições, dízim""""' -~~· 

membros e de quaisquer outras pessoas. 

Art. 12.º - O patrimônio da Assocíação será constituído de doações, legados, bens, móveis e 1mcive1s, 
que serão registrados em nome da Associação. 

Parágrafo !.º - A receita e o patrimônio da Associação serão aplicados em suas próprias 
atividades e aplica integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado operacional na 
manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional. 

Paragrafo 2.0 
- A Associação não distribuirá resultados, dividendos, bonificações, participações 

do seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto. 

Capítulo VI 
Disposições gerais e transitórías 

Art. 13.0 
- A dissolução da associação sei se efetuará pelo voto unânime dos seus membros, e no caso 

de seus bens, serão entregue a uma entidade congênere, registrada no CNAS ou entidade 
pública. 

Art. 14.º - O presente estatuto entrará em vigor imediatamente após ser registrado, e só poderà ser 
reformulado em assembléia geral extraordinária, especialmente convocada para este fim, com pelo 
menos qumze dias de antecedência, e por decisão favorável de cinqüenta por cento mais um dos 
membros da Associação Batista Shalom Adonay. 

Parágrafo úmco: No caso de não se conseguir esse quorum, será feita uma segunda convocação para 
oito dias depois, quando o estatuto será reformulado pelo voto favorável da maiona dos membros 
residentes na sede. 

Art. 15 .º - Os casos omissos serão resolvidos em assembléia geral. 

As alterações desse estatuto foram aprovadas em Assembléia Geral realizada no dia dois de abril de 
dois mil e oíto, e registrado no Cartório de Registros e Pessoas Jurídicas da Comarca de Santa Luzia. 

Santa Luzía, 02 de abril de 2008. 

!/;ílcfltN. °' °\-3~G-. ciR ~ 
Márcia Braga da Silva 

Preside 

Wagner 

CARTORIO DE REG!STRO OE TÍTULOS E DOCUMENTOS · ' 
:-::~ 

E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS 
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COHAB - i\/IG 
COMPANHIA OE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS-GERAIS 

COMODANTE. Companhia de Habítação do Estado de Mínas Gerais -
COHAB/JVIG, sociedade anônima e de econolTila mista deste Estado; constituída nos 
termos da Lei 3.403, inscrita no CGC!rvfF sob o nº 17.161.837/0001-15, ora 
representada pelo seu Presidente e por seu Diretor de Operações, ao final assínado(s). 

COl\ilODATÁRIO~): Associação Batista Shalon Adonay, CGC/IYlF 
01.265.332/0001-60, com sede à Rua França, nº 138, Bairro Baronesa, nº 138, em 
Santa Luzia/MG, representada por sua Presidenta, Sra. l:viárcia Braga da Silva, ao final 
assmada. 

DESCRICÃO DO IlWÓVEL CEDIDO EJVI COMODATO: Uma área de 1.225,00 
rnº, situada na Av. Antônio de Pinho Tavares, próximo às Quadras 119 e QC-10, no 
Conjunto Habitacional Cristina, em Santa Luzía!rvIG, assim descrita e caractenzada: 
"Partmdo do ponto PI, na lateral direita da Avenida Antônío de Pinho Tavares 
(sentido sul/norte), sendo ponto de mterseção com o prolongamento da lateral 
esquerda (sentido oeste/leste) da Rua Gerson Cândido dos Santos, tem inicio a 
presente descrição, segue-se, perpendicularmente à direita, pela lateral direita da citada 
avemda, adentrando pela Quadra de Equipamento Comunitário, numa distância de 
3 5, OOm, ate ao ponto P2; segue-se, perpendicularmente à direita, numa distância de 
35,00m, até ao ponto P3; segue-se, perpendicularmente à direita, numa distância de 
35,00m, ate ao ponto P4, na lateral direita da Av. Antôruo de Pinho Tavares; entre os 
pontos P 1 e P4, a confrontação é feita com terrenos da COHAB/l:vIG, dai, segue-se, 
perpendicularmente à direita, pela lateral da citada Avenida, numa distância de 35,00m, 
ate ao ponto PJ, onde teve inicio a presente descrição. O perímetro é de 140,00 
metros, perfazendo uma área de 1.225,00 m2, ou seja, 12 a 25 ca, conforme croqm 
anexo, que é parte integrante desta descrição." OBS.: Integra o presente comodato, 
para todos os efeitos de direito, o IVIemoriaJ Descritivo, e as plantas da área, anexas. 

PRAZO DO COMODATO: De até 05 (cmco) anos. 

!\ 
( i " FINALIDADE DA CESSÃO DO IMÓVEL. Pratica de atividades filantrópicas. 
:-',>i-\ ~ 

CLÁUSULAS ESPECIAIS Q!IB REGEJVI A PRESENTE CESSÃO DE 
YMÓVEL El\tI COJVIODATO: 

/'~ _,;J 
RUA BERNARDO GUIMARÃES, 2640 - ~~~~!f~lfl~À~!fi3''-'ôs2 - B. HTE - MG 
TELEFONE. PABX (031) 299-8500 - F~g~[);,IXA POSTAL 1 101 
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COHAB - !VIG 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

PRUVfEJRA: Constitui obrigação do(a) Comodatário(a) a guarda, 
manutenção e cuidado do bem cedido, bem como a 

devolvê-lo quando solicitado. 

SEGUNDA: Constituem encargos do(a) Comodatáno(a): a) o 
pagamento de qualquer tributo que venha a incidir sobre 

o 1movel cedido; b) o pagamento de todas as despesas com água, luz, _taxa de esgoto e 
taxa de nsco de incêndio. 

TERCEIRA: O(A) Comodatário(a) se obriga a utilizar o imóvel 
ora cedido em comodato para o fim acima especificado, 

não podendo ceder o uso ou utilização do imóvel, total ou parcialmente a terceiros, 
sob pena de rescisão imediata do presente comodato, com a imediata restituição do 
imóvel cujo uso lhe é cedido. · 

QUARTA: Obriga-se o(a) Comodatário(a) a defender o irnovel 
contra esbulho intentado por terceiros, comunicando á 

Comodante imediatamente, qualquer atos ou tentativa que neste sentido venha a se 
verificar. Obnga-se ainda a zelar pelo imóvel mantendo-o sempre em perfeitas 
condições de uso. 

QUINTA: E vedado ao(à) Comodatáno(a) erigir no imovel, cujo 
uso ora lhe é cedido, qualquer benfeitoria, sem previa e 

expressa autonzação da Comodante, ficando desde já estabelecido que qualquer 
benfeitoria quando autorizada. se incorporará ao imóvel, para todos os fins de direito, 
não dando ao(à) Comodatàno(a) direito a qualquer inderuzação, nem lhe facultando a 
retenção do imovel, uma vez declarada pela Comodante, a rescisão deste Contrato. 

Sii:XTA: Poderá a Comodante, a qualquer tempo mediante 
prévio aviso ao(à) Comodatário(a), declarar rescindido 

este Contrato, obrigando-se o(a) Comodatário(a) a desocupar o imóvel ora cedido e 
entregando-o à Comodante, interramente desocupado e no estado idêntico ao que o 
recebeu, no prazo de 30 (trinta) dias, apos receber o aviso de rescisão. Apos esse 
prazo a permanência do(a) Comodatário(a) ou de terceiros no imovel ora cedido se 
constituirá em esbulho possessório, atribuindo-se á Comodante o direito de promover 
a Remtegração de Posse do imóvel, para cujo fim reconhece o(a) Comodatano(a) o 
estabelecido nesta cláusula com a obrigação de fazer e de entregar cmsa certa. 

Si!:Tl.MA: A perrn,anência do(a) Comodatário(a) no ímóveL apos o 
decurso de prazo do aviso premonitorío prevísto na 

cláusula antenor, além de constituir em esbulho possessóno, o(a) obngará a pagar à 
Comodante, até a efetiva desocupação do imóvel no pagamento de um alµguel mensal 
correspondente a 50 UPF's. ,í;f~ 

OITAVA: Não poderá o(a) Csino~o(a) utir (ríífea de terreno 
maior que a c;res.p/:"1ente .ªº 1 óvel ·éu10 uso lhe e 

RUA BERNARDO Gu1MARÃEs. 2640 - siL'~~Môlruw~m . B~2 -s HTE - MG 
TELEFONE PABX (031) 299-8500 - F~1f~':-:-cA'IXA POSTAL 1 101 



COHAB - IVIG 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

cedido. Se tal ocorrer será rescindido de pleno direito este Contrato, observado o 
disposto nas cláusulas se>..'i:a e sétima anteriores. 

NONA: O(A) Comodatário(a) exercera sobre o imóvel, CUJO uso 
lhe é cedido, a posse provisóna em nome da Comodante. 

DÉCIMA: O foro deste Contrato é o da Comarca de Belo 
Horizonte, com a exclusãq de qualquer outro, por mais 

privilegiado que, material ou processualmente seja. 

E, porque assim o quiseram, as partes achando-se JUStas 
e contratadas. lavrou-se o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que 
lido as mesmas. e as testemunhas abaixo, a tudo presentes, foi por todos aprovado e 
assmado. 

BeloHorizonte, 20 de Julho de 1998 

f/ GERAIS -

COHAB/MG- COMODAN // lN/==:;~--.. 

PAkODEF.RIBE 
Presidente e~ em Exercício 

f/ ASSOCIACÃO BATISTA SHALON ADONAY- COMODATÁRTA: 

' - ~ q \.. 'b //;111MCvo 1 'll()_,1j o, c:NO-. /ciJ..J' 
IVIÁRCIA BRAGA DA SILVA 

Presidenta 

TESTEJWUNHAS: 

1· L .-.L-~ -. ' - ~ fdA;L ~ ~ ,(e~.·--~ (;é.A,--, 
I j - . 

• </ • ~ ·/ "' • 

2" - /L-av....a-cú P""~ / ~'~""" / . /o 
EGI Jnds/COMSHALON. f/ · / 

RUA BERNARDO GUIMARÃES, 2640 -~~~f,j~082 - 8. HTE - MG 
TELEFONE. PABX (031) 299-8500 - FAX 299-8534 CAIXA POSTAL 1 101 
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Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais -
COHAB/l'vfG, sociedade anôruma de economia m1st« 

estadual. com sede à Rua Bernardo Guimarães, nº 2.640, Santo Agostinho, em Belo 
Horizonte, Cl\1PJ/l\1F nº 17.161.837/0001-15, representada por seu Presidente e por 
seu Diretor de Habitação, ao final assinados. 

Associação Batista Shalon Adonay, Cl\TPJ/MF 
01.265.332/0001-60, com sede à P ... ua Fr:.:'..n.ça~ r~º 12'3,, 

Bauro Baro11esa~ nº 138~ e1t1 Santa Luzia/IvIG~ representada por sua Preside11ta, Sta. 

Márcia Braga da Silva, ao final assinada . 

.,'DF.SCRICÃO DO TIWÓVEL CEDIDO EM COlViODA TO: Urna área de 1.225,(lO 
n12 "'h1<'.>rl<:> Of,:l t,.,, A·n+A.n-i,-.. .-lo U1'nh:""I. 'T1:1,rai·ao p··o'...,.11no ºS Quodf':lt! l]Cl n nr_·1u+ nn .<•.<' ..,,. .. ..,_ .. ,....,. .... u . .._. ~.1..v . .<J.1 <."U.<.u.V Uv .L U . .<t,,; ...._u.v ....,._., .< J).J. .1. il u. ...... ,_, ..1. ~...., '("-' .< ~ .. ,._, 

Cu1lju11to Habitacional Cristitia, ein Sartta Luzia/ivfG:r assll11 descrita e caractel'izada. 
"Partindo elo ponto Pl, na lateral direita da Averuda Antôruo de Pinho Tavares 
(sentido sul/norte). sendo ponto de interseção com o prolongamento da lateral 
esquerda (sentido oeste/leste) da Rua Gerson Cândido dos Santos. tem mícm a 
presente descrição, segue-se, perpendicularmente á direita, pela lateral direita da citada 
avernda, adentrando pela Quadra de Equipamento Comunitário, numa distância de 
35,00m, até ao ponto P2; segue-se, perpendicularmente à direita, numa distância de 
35,00m, ate ao ponto P3; segue-se, perpendiculannente a direita, numa distância de 
35,0üm, até ao ponto P4, na lateral direita da i'w. Antônio de Pinho Tavares; entre os 
pontos Pl e P4, a confrontação e feita com terrenos da COHAB/MG, daí, segue-se.. 
perpendicularmente à direita, pela lateral da citada Avenida, numa distância ele 35,00rn, 
até ao ponto PI, onde teve inicio a presente descrição. O penmetro e de 140,00 
metros, perfazendo uma area de 1.225,00 mº, ou seja, 12 a 25 ca, conforme croqui 
anexo, que é parte integrante desta descrição." OBS.: Integra o presente comodato, 
para todos os efeitos de direito, o l\rlemonal Descntívo, e as plantas da ilrea, anexas. 

PRAZO DO COlVIODATO: De até 02 (dois) anos. 

FIJ:-.!.A.LIDADE DA CESSfo.O DO IMÓVEL. Prática de atividades filantrópicas. 

CL1llTSULAS ESPECIAIS ~ REGEM A PRESEJ"-JTE CESSÃO DE 
11\1Ó\TEI .. El\1 C01\10D~ª ... TO: 

Constitui obrigação do(a) 
,, . , manutencão e cmdado do 

·\ .º: :'., ,:· :.', devolve-lo quando solicitado. ' 
· __ ; -~)::_•. e: ; ;· 

Comodatáno( a) a t,>uarda, 
ben1 cedido~ bem ::01no a 

- .. ·.: .. '· SEGUNDf:-.: Constituem encargos do(a) Comodatário(a): a) o 
pagamento de qualquer tributo que venha a mc1dir sobre 

o imóvel cedido~ b) o pagamento de todas as despesas com água, luz, taxa de esgoto e 
taxa de nsco de íncêndio. 

Rua Bernardo Guimarães, 2640 -Santo Agoslinho CEP: 30140-082 - Belo Horizonte - MG 
Te!.: (31) 3299·8500 Fax: (31) 3299-8534 Cx Poslal: 1.101 



COHAB-MG 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO 00 ESTADO OE MINAS GERAIS 

'TERCEIR.~: O(Al Comodatário(al se obriga a utilizar o imovei 
ora cedido em comodato para o fim acima especificado, 

não podendo ceder o uso ou utilização do imóvel, total ou parcialmente a terceiros, 
sob pena de rescisão imediata do presente comodato, com a imediata restítrnção do 
lll10Vel CUJO USO lhe e Cedido. 

OUARTA: Obriga-se o(a) Comodatário(a) a defender o imovel 
contra esbulho intentado por terceiros, comunicando ti 

Comodante imediatamente, qualquer atos ou tentativa que neste sentido venha a se 
verificar. Obriga-se ainda a zelar pelo imóvel mantendo-o sempre em pe1fe1tas 
condições de uso. 

E vedado ao(à) Comodatário(a) erigir no imóvel, cuy, 
uso ora lhe é cedido, qualquer ber1feiton2., :;e~n pré\'~~~- e 

éxµressa autorização da Comodante, ficando desde ja estabdecído qué qwdque1 
berrfe1toría quando autor1zada, se incorporará ao imóvel, para todos os fins de din"1to, 
não dando ao(à) Comodatário(a) direito a qualquer mdenização, nem lhe facultando a 
retenção do imóvel, uma vez declarada pela Comodante, a rescísão deste Contrato. 

SEXTA .. : Poderá a Comodante, a qualquer tempo mediante 
prév10 aviso ao(à) Comodatário(a), declarar rescindido 

este Contrato, obrigando-se o(a) Comodatáno(a) a desocupar o imóvel ora cedido e 
ei1tregando ... o à Comodante, inteíramente desocupado e no estado idêntico a<.1 q11e o 
recebeu, no prazo de 30 (trinta) dias, após receber o aviso de rescisão. Apos esse 
prazo a permanência do(a) Comodatário(a) ou de terceiros no imóvel ora cedido se 
constituirá em esbulho possessório, atribuindo-se à Comodante o direito de promover 
a Rcmtegração de Posse do imóvel, para CUJO fim reconhece o(a) Comodatano(al e 
estabelecido nesta cláusula com a obngação de fazer e de entregar coisa certa. 

A permanência do( a) Comodatárío(a) no unóvel, apôs o 
d0 nur0 0 rio "rº 7 0 do °''!·"'.-.. .......... ""''llO"l
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clúu:;uia cniterior~ alé1rt de co11stítuir em esbulho possessórío~ o(a) ubrigarú a pagar ú 
Comodante, ate a efetiva desocupação do imóvel no pagamento de um aluguel mensal 
correspondente a 1 % (um por cento) ao valor do imovel. 

OITAVA: Não poderá o(a) Comodatário(a) utilizar área de te1Teno 
maior que a correspondente ao imóvel cujo uso lhe e 

cedido. Se tal ocorrer será rescindido de pleno direito este Contrato, observado o 
disposto nas cláusulas sexta e sétima anteriores. 

NONA: 
1 

O(A) Comodatárío(a) exercerá. sobre o imóvel, cujo uso 
lhe é cedido, a posse provisória em nome da Comodante. 

DÉCITvf/"-: O foro deste Contrato e o da Comarca de Bf'!n 
Horizonte, con1 a exclusão de qualquer outro~ por n1Eus 

pri"v-iiegjado c111e., n1ateria1 ou. processualn1ente seja. 
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COHAB-IVIG 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO 00 ESTADO DE MINAS GERAIS 

E, porque assím o quiseram, as partes achando-se .1ustas 
·e contratadas, lavrou-se o presente ínstrumento em 03 (três) vias de igual teor, que 
lido as mesmas e as testemunhas abaíxo, a tudo presentes, foi por todos aprovado e 
assinado. 

Belo Horizonte, 18 de julho de 2003. 

f/ COl'vIPANHIA DE HABITACÃO DO ESTADO DE MINAS GEI'<.itlS -
COH~á,._B/iVIG - COIVlOD .. 4.l'JTE: 

~-
A N T Ô NT O AURELIANO, ANCHES DE i\tfENDONÇA 

f_f ASSOCIACAO BATISTA SHALON ADONAY - COJVIODATÁRIA: 

-}1, (fltreliz ·íJ1 CL-9JGl ~ )>~~ 

f...'ID~Vnds!Comod::itoCnstiirnSh.:i!on 

MÁRCIA BR.4..GA DA SILVA 
Presidenta 

Rua Bernardo Guimarães, 2640 - Santo Agostinho CEP: 30140-082- Belo Horizonte - MG 
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Y·r~ <..,jv COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

CONTRATO DE COll/IODATO DE 11\iiÓVEL 

CO!VIODANTE: Companhia de Habítação do Estado de Minas Gerais -
COHAB/MG, sociedade anônima de econorma místa 

estadual, com sede à Rua Bernardo Guímarães, nº 2.640, Santo Agostinho, em Belo 
Horizonte, CNPJ/MF nº 17.161.837/0001-15, representada por seu Presidente, Dr. 
Teodoro Alves Lamounier e por seu Diretor de Habitação, Dr. Marcelo Gonçalves de 
Queiroz, ao final assinados. 

COlV10DATÁRIO(A): Associação Batista Shalon Adonay, CNPJ/l\!IF 
01.265.332/0001-60, com sede na Avenida Antônío de 

Pinho Tavares, 670, Bairro Cristina B, em Santa Luzia!MG, representada por sua 
Presidenta, Sra. Márcia Braga da Silva, ao final assinada. 

DESCRICÃO DO IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO: Uma área de 1.225,00 - -
rnº, situada na Av. Antônio de Pinho Tavares, próximo às Quadras 119 e QC-10, no 
Con31mto Habitacíonal Cristina, em Santa Luzía/MG, assím descrita e caracterizada: 
"Partindo do ponto PI, na lateral direita da Avenida Antônio de Pinho Tavares 
(sentido sul/norte), sendo ponto de interseção com o prolongamento da lateral 
esquerda (sentido oeste/leste) da Rua Gerson Cândido dos Santos, tem início a 
presente descrição, segue-se, perpendicularmente â direita, pela lateral direita da citada 
avenida, adentrando pela Quadra de Equipamento Comunitário, numa distância de 
35,00m, até ao ponto P2; segue-se, perpendicularmente â direita, numa distância de 
35,00m, até ao ponto P3; segue-se, perpendicularmente à direita, numa distância de 
35,00m, ate ao ponto P4, na lateral direita da Av. Antônio de Pinho Tavares; entre os 
pontos P l e P4, a confrontação é feita com terrenos da COHAB/.tvIG, dai, segue-se, 
perpendicularmente à direita, pela lateral da citada Avenida, numa distância de 35,0üm, 
ate ao ponto PI, onde teve írucio a presente descrição. O perimetro é de 140,00 
metros, perfazendo uma àrea de 1.225,00 m2, ou seja, 12 a 25 ca, conforme croqui 
anexo, que e parte mtegrante desta descrição." OBS,: Integra o presente comodato, 
para todos os efeitos de direito, o Memorial Descritivo, e as plantas da área,. anexas. 

u'R4ZO DO C01\10DATO: 01 (um) ano. 

FH'1ALIDADE DA CESSÃO DO IMÓVEL~ Prática de atívidades filantrópicas. 

CLÁUSULAS ESPECIAIS QUE REGEIVI A PRESENTE CESSÃO DE 
IMÓVEL EIVI COIVIODATO: 

PRIMEIRA: Constitui 'obrigação do(a) Comodatário(a) a guarda, 
manutenção e cuídado do bem cedido, bem como a 

devolvê-lo quando solicitado. 

SEGUNDA: Constituem encargos do(a) Comodatárío(a): a) o 
pagamento de qualquer tributo que venha a incidir sobre 

Rua Bernardo Guimarães, 2640 - Santo Agostinho - CEP: 30.140-082- Belo Horizonte - MG 
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o imóvel cedido; b) o pagamento de todas as despesas com água, luz, taxa de esgoto e 
t<crn de risco de incêndio. 

TERCEIRA: O(A) Comodatário(a) se obriga a utilizar o imóvel 
ora cedido em comodato para o fim acima especificado, 

não podendo ceder o uso ou utilização do imóvel, total ou parcialmente a terceiros, 
sob pena de rescisão imediata do presente comodato, com a imediata restituição do 
imovel cujo uso lhe é cedido. 

OUARTA: Obriga-se o(a) Comodatário(a) a defender o imóvel 
contra esbulho intentado por terceiros, comunicando á 

Comodante imediatamente, qualquer atos ou tentativa que neste sentido venha a se 
verificar. Obriga-se ainda a zelar pelo imóvel mantendo-o sempre em perfeitas 
condições de uso. 

OUI1'4TA: É vedado ao(à) Comodatário(a) erigir no imóvel, cujo 
uso ora 'lhe é cedido, qualquer benfeitoria, sem prévia e 

expressa autorização da Comodante, ficando desde já estabelecido que qualquer 
benfeitoria quando autorizada, se incorporara ao imóvel, para todos os fins de direito, 
não dando ao(à) Comodatário(a) direito a qualquer indenização, nem lhe facultando a 
retenção do imóvel, uma vez declarada pela Comodante, a rescisão deste Contrato. 

SEXTA: Poderá a Comodante, a qualquer tempo mediante 
prévio aviso ao(à) Comodatário(a), declarar rescindido 

este Contrato, obrigando-se o(a) Comodatário(a) a desocupar o imóvel ora cedido e 
entregando-o à Comodante, inteiramente desocupado e no estado idêntico ao que o 
recebeu, no prazo de 30 (trinta) dias, após receber o aviso de rescisão. Apos esse 
prazo a permanência do(a) Comodatário(a) ou de terceiros no imóvel ora cedido se 
constituirá em esbulho possessório, atribuindo-se à Comodante o direito de promover 
a Reintegração de Posse do imóvel, para cujo fim reconhece o(a) Comodatário(a) o 
estabelecido nesta cláusula com a obrigação de fazer e de entregar coisa certa. 

Syj;TIJV1A: A permanência do(a) Comodatário(a) no imóvel, após o 
decurso de prazo do aviso premonitorio previsto na 

cláusula antenor, além de constituir em esbulho possessório, o(a) obrigará a pagar à 
Comodante, até a efetiva desocupação do imóvel no pagamento de um aluguel mensal 
correspondente a 1% (um por cento) ao valor do imóvel. 

Oi!TAVA: Não poderá o(a) Comodatario(a) utilizar área de terreno 
maior 'que a correspondente ao imóvel cujo uso lhe e 

cedido. Se tal ocorrer será rescindido de pleno direito este Contrato, observado o 
disposto nas cláusulas sei.."ta e sétima anteriores. 

NONA: O(A) Comodatario( a) exercerá sobre o imóvel, cujo uso 
lhe e cedido, a posse provisória em nome da Comodante. 

Rua Bernardo Guimarães, 2640 -Santo Agostinho -CEP: 30.140-082 - Belo Horizonte - MG 
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COHAB-MG 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DÉC:ITvIA: O foro deste Contrato é o da Comarca de Belo 
Horizonte, com a exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que, material ou processualmente seja. 

E, porque assim o quiseram, as partes achando-se justas 
e contratadas, lavrou-se o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que 
lido as mesmas e as testemunhas abaixo, a tudo presentes, foi por todos aprovado e 
assinado. 

Belo Horizonte, 18 de julho de 2005. 

r.J COIVIPANID.A DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
COllAB/lWG - COMODANTE: 

Diretor de Habitação 

r.J ASSOCIAÇÃO BATISTA SHALON ADONAY - COMODATÁRIA: 

i((dtúi 01a9o_rfêt ~, 

TESTEJVIBNHAS: 

!v1il./J.J11ds/Con1odutoCnstJnaShaloo 

IVIÁRCIA BRAGA DA SILVA 
Presidenta 

Rua Bernardo Guimarães, 2640-Santo Agostinho - CEP: 30.140-082 - Belo Homonte - MG 
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COHAB-MG 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO OE MINAS GERAIS 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE COMODATO 
ENTRE A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COHAB-MG E A 
ASSOCIAÇÃO BATISTA SHALON ADONAY. 

A Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG, CNPJ/MF sob o nº 
17.161.837/0001-15, sediada á Rua Bernardo Gwmarães, 2640, Bairro Santo Agostinho, em 
Belo Horizonte/MG, neste ato representada por seu Presidente Teodoro Alves Larnourner, 
brasileiro, C\ nº M-106.869, SSP/MG, CPF nº 006.424.876-34 e por seu Diretor de Habitação, 
Eduardo Brás Neto Almeida, brasileiro, CI nº M-82.411, SSP/MG, CPF nº 141.357.796-20, 
residentes e domiciliados em Belo Horizonte/MG e a Associação Batista Shalon Adonay, 
CNPJ/MF 01.265.332/0001-60, com sede na Avernda Antôrno de Pinho Tavares, 670, Bairro 
Cristina B, em Santa Luzia/MG, representada por sua Presidenta, Sra. Márcia Braga da Silva, 
ao final assmada, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Comodato, 
mediante as cláusulas e condições abaixo previamente entendidas e expressamente aceitas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: De comum acordo, as partes ja qualificadas, resolveram prorrogar 
por mais 12 (doze) meses o prazo do contrato de comodato celebrado na data de 18/07/2005, 
com data retroativa ao dia 18/07/2006, do imovel com área de 1225,00m2

, situada na Av. 
Antõrno de ,Pinho Tavares, próximo ás Quadras 119 e QC-10, no Conjunto Habitacional 
Cristina, em Santa Luz1a/MG. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas todas as clausulas e condições do contrato firmado 
anteriormente que não colidirem com o presente instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Para dirimlf quaisquer questões advindas do presente Termo, fica 
eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG, com renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seJa. 

E por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente TERMO, em duas (2) vias de 
1gucii teor e forma, perante as duas (2) testemunhas abaixo, que rambérn o suoscrevem. 

TESTEMUNHAS: 

Belo Horizonte, 31 /e JUiho de 2006. 

~d~~~, (..()d.e,,~ 
'fEODóRO A j . OUNIER 7 

Presiden e 9a C B-MG 

Co . dru[.. 
EDUARDO BRÁS 1\1.!];:IDA 

Diretor de Habitação 
ca,roda,ntr, 
f ! Jd-i",'::J.. \ ·. -

MÁRCIA sRP'.G~=o~SILVA -
Presidenta Associação Batista Shalon Adonay 

Cornodatária · 

MFN/ndsfTAProrrogaçãoComodaloSLuzía 

•\ ' . _,, 
Pasto~álk{~rcíq Brqga .da Si! va 

, 0 !f~~SLOEllTE 
ASSOCIAÇAO BATISTA SHALOM AOOllAY 

Rua Bernardo Guimarães, 2640 - Santo Agostinho - CEP: 30140-082 - Belo Horizonte - MG 
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ÓRGÃO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO 1. 
VENDA AVULSA R$ 1,35 

i DIÁRIO DO EXECUTIVO, LEGISLATIVO E PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS CADERNOI 

~CIRCULA EM TODOS OS MUNICÍPIOS E DISTRITOS DO ESTADO - ANO CXVI: BELO HORIZONTE,TERÇA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2008 - Nº 129 o 

Governo do Estacl!o 
Governado" AECIO NEVES D1l CUNHA 

LEI N" 17.637, DE 14 DE JULHO DE2008. ~ 

Altera o valor do Jndice bas1co dos venc1n1entos dos servidor. ·_da 
Âssembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 
O Povo do Estado de !VHnas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu· 

nome, promulgo a scgmnte Let: 
Art. l" O valor do tudice básico utilizado para o c:ílculo dos vencimentos dos servido" 

res da Asse1nb!éia Leg1_siat1va, previsto no art. 5" da Lei n" 16.833, cJe 20 de JUiho de 2007; passa a ser de 
R$38 l ,03 (trezentos e otlcnta e um reais e três centavos). 

Art. 2" As despesas decorrentes da aplicação desta Let correrão à conta de recursos or-
i,:amenlúrios da Àssemb!éia Le~1slat1va. _ · . _ · , . · 

Àrt. 3" Esta Lei entra em vigor na data de sua pub!Jcaçao, praduzmdo efeitos a partir de 
1 " de 1ane1ro de 2008. 

· Palácio da Liberdade, em Beío Horizonte, aos 14 de Julho de 2008; 220" da lnconfidên-
c1a· !V1inc1ra e l 87" da lnr)ependência do Brasil. 

AECIONEVES 
Danilo de Castro 

""Reunta lvlana Paes de Vilhena 
Simão Cirincu Dias 

LEI N" 17.638, DE 14 DE JULHO DE 2008. . 

Declara de utilidade ~ública a Associação Ubaense,.LP.-araplég1-
cos, cotn sede no MumcíJHO de Uba. 7~- . 

. . 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 
O Povo do Estada de !VHnas Gerais, por seus representantes, decretou e cu, em seu 

nome, promulgo n scgumte Lei: _ · 
An. )º Fica deciarada de utilid.adc pública a Assoctação Ubaense de Paraplégicos, com 

sede 110 rvtumcíp10 de Uba. 

ArL 2º Esta Let entra cm vigor na data de sua publicação. 
Palác10 da Liberdade, e111 Belo Honzonte, aos 14 de JU.lho de 2008; 220" da lnconfidên

cm lvlineira e ! 87" da ln dependência do Ilrasil. 

AECJONEVES 

LEI N" J7.642, DE 14 DE JULHO DE 2008. 

Dcciara de 
1

utilidade pública. a Ãssocrnção Com~nil<iria de S_ão_..........., 
j.Jão do Orienle, cmn sede no Mumcíp10 de São Joao do Oncnl_V 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 
O Povo do Estado de !'v1inas Gerais, por seus representantes, decretou e cu, cm seu 

nome, promulgo a seguinte Lei: · .. · . . _ _ _ . ,_ _ 
Art. 1° Fica declarada de utihtlacle·,pubhca a Assocrnçao Co1numtana de Sao Joao do 

Oriente com sede no !Vlumcipio de São João do Oriente. . _. 
. . ' , Art. 2" Esta. Lei ~ntra em v1oor na clatn de sua publicação.. 

0 
_ 

Palácio ela Liberdade, em Bcio Horizonte, aos 14 de JUiho de 2008: 220 da Inconfidcn
cia Mineira e 187º da Independência do Brasil. 

_ AECIO NEVES . 
Danilo ele Castro 
Renata M.ana l~acs c.J_e Vilhena 

LEI N° 17.643, DE 14 DE JULHO DE 2008. ~ 

Dccfu~ de utilidade pública a Assocrnção Bem Viver de Apmo' 
Comunidaqe, ca1n sede na lvlumclp19 de Poços de Caldas. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 
O Povo da' Estada de tvlinas .Gerais, por. seus representantes, decretou e cu, cm seu 

nome, promulgo a seguinte Lei: -_·_ · - , . _ . 
Art. 1" Fica declarada de utilidade pública a Associação Bem Viver de Apoio a Co1nn-

nidade, com sec.Je na Mumcfnia de Poços de Caldas. , _ 
Art.· 211 Esta Lei entra cm vigor na data de sua pubhcaçao. A 

Palácio da Liberdade, i·m BeJo Honzonte, aos 14 de_ julho de 2008; 220º da Jnconfidcn-
cia Mineira e 187" da 1n9cpendência do Brasil. 

AECIONEVES 
Danilo de Castro 
Renata Mana Pacs de· Vilhena 

LEI Nº 17.6•!4, DE 14 DE JULHO DE 2008. 

Dcciara (\e utilidade pública a Associação de Pais e Am1pos ctyi 
Excepcionais . Apae - de Aranuna, com sede nesse !vlumc1p10. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 
O ·Povo do -Estado . de !Vlinas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu , 

nome, pr.01nulgo a segmntc Lei: _ _ _ 
Art. J" Decíara de utilidade pública a Assoc1açao ele Pms e Ain1gos dos Excepcionais -

Apae A de Arantnia, com sede nesse Mumcip10. - - .: _ 
Art. 2" Esta Lei entra cm vigor na data de sua pubhcaçaa. . _ · " 

. Palácio e.la Liberdade,. cm Belo Honzonte, aos 14 de JUiho de 2008; 220º da lnconfidcn
c1a !V1incira e 187º da lnr)cpendênda do Brasil. 
.· .. . . AECIO NEVES . 

Danilo de Castra . 
Rcnuta Marrn Pacs de Vilhcn.a 

Danilo de Castro 
.--c::c-:::::::::c==::o-:-=----+H>n;i~íJ. Pae51Jc Vilhena 

LEI N" 17'~.6~3~9~. D~E~· -:14~D°".E.~J::U~L::H::O-:D::E:".2~0";0~S.=. =::::==~-:-~=:;::;::-f-;----
LEIN' 17.645, DE 14 DE JULHO DE 2008. 

Deciara· de utilidade pública a Associaç_ão Mo~scnhor Antôn}t'~
1 

Declara de utilidade pública a Associação Batista Shalam Ado" 
nay, com sede no !vlumcipto de S~nta Luzia. · 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 
O Povo da Estado de !Vlinas Gerais, _por seus representantes, c.Jecretou e cu, em seu 

nome, promulgo a segumtc Lei: , · ' · 
Art. 1° Fica declarada de utilidade pública a Ass9_ctação Bat1st~ Shalmn Adonay, can1 

sede no Mu111cip10 de Santa Luzia. _ _ _ ·· .. . '' 
1 Âft. 2º Esta Lei entra etn vigor na data de sua rublicação. ·. 

Pahíc10 da Liberdade, cm Belo Honzante, aos 4 de JUiho de 2008; 220º da IncanfidênA 
crn !'vlineira e 187" da Independência do Brasil. 

AECIONEVES 
Danilo de Castra 
Renata Maria Pacs de Vilhena 

LEI N~ 17.640, DE 14 DE JULHO DE 2008. 

Declara de utilidade pú!Jlica a entidade !vlovu.ncnta Socrnl_ Vidn 
Feliz, com sede no Mu111cip10 ~e Janaúba. ' L_· - : 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, . · . 
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, dccrct e eu, em seu 

nome, promulgo a segu111te Lei: _ · · . 
ArL l_º Fica declarada de utilidade pública n entidade Movimento Social Vida Fchz, 

com sede no Mm11cip10 de Janaúba. 

ArL 2" Esta Lei entra cm vigor na data de sua yub!icação. 
Pnliic10 da Liberdade, e1n Belo Honzonte, aos 4 de JUiho de 2008i 220º da lnconfidê_n-

cia tvtincira e 187º da 1ndcpendênc1a do Drasil. ' · 

AECIO NEVES 
Dani!o de Castro 
Rcnata Mana Paes de Vilhena 

LEI Nº 17.641, DE 14 DE JULHO DE 2008. 1 
Declara de utilidade ptiblica o Círcuí~-i~.io·Brasil. rode Monte 
Sião, co111 sede no !Vlmucip10 de !vlonte Sião. _ _ . ' - ' 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, . . . 
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e çu, cm seu 

nome, prmnulgo a seg1!111le Lei: . . . • . . .- . _ _ · ·-
ArL 1" Fica declarado de utthdade publica u Círculo Italo-Bras1lcira de Monte Smo, 

con1 sede no Municipio t!c !Vlonte Sião. ' -. 
Ârt. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

· Palácio da Liberdade, cm Dela Honzonte, aos 14 de jlllho de 2008; .220" da.Inconfidên
cia Mineira e 187" da independêncm do Brasil. 

AECIONEVES 
Danilo de Castro 
Renata Mana Paes de Vilhena 

Xavier .Rodrigues, cotn sede no !vlutucip10 de Cataguases. 

'o GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 
O Povo do Estado de Nlinas . Gerais, por seus representantes, decretou e cu, c1n seu 

nome, pro.muígo a seguinte Lei:·_. ' .. · - . A 
_, , Art.. lº _ Fica.declarada.c.Je.utilidade pública a Associação tvlonsenhor Antonio Xavier 

Rodrigues, con1sede110 Mmuclp10 de_Cataguases. - . _ 
, · Art. 2~ Esta Lei cntri.1 cm vigor na data de sua pubhcaçao. A 

, ' Palácio da Liberdade cm BC!o .Hanzontc, aos 14 de JUiho de 2008: 220" da lnconfiden-
cia Mineira'~ 1_87º da,Independêncía .do Br~sil, · · .. 

·AÉCIO NEVES · 
Danila de Castro 
Rcnata Mana Pacs de ·Vilhena 

LEI Nº 17.646, DE 14 DE JULHO DE 2008. 

·Declara· de utilidade 
0

PL:1blic_a a As. ~ocrnção d.as ~loradorÍs e Ami
gos dos Bairros São M1gu_cl e· Sílvio Sanuago- An1aoajass -, con1 
seqe 110 ~umcíp10 de Salinas. · 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 
O Povo da Estado. de Minas _Gerais,. par seus rerrcsentantes, decretou e cu, em seu 

nome, promulgo a segmnte Lei: .. . · - · _ : 
Art. J" Fica declarada de utilidade pública a Associação dos .!Vtoradores e Anugos dos 

BaiITOS Sã_a Miguel e Sílvio Santrnga - Amaban1ss -, com sede na Mun1c~p10 _de Saiinas. 
·, Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua pub\Jcaçao. ~ 

Palâc10 da Liberdade, cm Belo .Honzonte, aos 14 de Julho de 2008; 220º da Incanfidcn-
cm Mineira e 187" d:Í Independência do Brasil: -· ' · 

AECIONEVES 
Danila de" Castra ... 
Renata Mana Paes de Vilhena 

LEI N" 1(.647, DE·J4 DE JULHO DE 2008. · r 
, Dccia~ de utilidade ptiblica.·; entidade fçlio S!=>cial .l'!ª:~sa Scn.1 " 
_ 'ra -Aparecida do Mant1Que1ra - Creche·,Bcnedtta H1hd1a tia S1 a 

Rçzcndc, com sc~e no Muntcipt? de Belo. Honzontc. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 
O PoVo da __ Estado de Minas .Gerais, por_ seus representantes,· decretou e eu, en1 seu 

nome, promuigo a segumtc Lei:-:· · ' . . 
· · , Art l" Fica declarada de uti!id<\de pública a entidade.Ação Socrnl Nossa Senhora Apa-

recida do Mantiqueira -. Creche ·.Benedita .Hi!fdia da Silva Rezende, com sede na Mun1clp10 de Belo 
Honzonte. 

:Art. 2º Esta. Lct entra cm vigor na µata de sua publicação. 

Palácio tia Liberdade, em Belo Honzonl~. aos 14.tie J~lh~ de 2008; 220" da Inconfidên-
cia Mine1ra e 187º da Jndependênciado BrasiL 

AÉCIO NEVES 
Danilo de Castro· 
Rcoata Maria Paes de Vilhena 



~ COHAB-MG 
~. COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

PRE-08/179 
Belo Horizonte, 31 de março de 2008 

Prezada Pastora: 

Com meus cumprimentos e em resposta à correspondência datada de 1 O de março de 2008 e na 
qual V.Sª solicita à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG a 
renovação, pelo período de 10 anos, do contrato de comodato da àrea de 1.225,00 mº, onde se 
localiza a sede da Associação Batista Shalon Adonay, informo-lhe que a Consultona e a 
Gt:rência Jundica desta empresa estão examinando com o devido carinho e diligência o seu 
pleito. 

Posso adiantar a V.Sª que o setor jurídico da COHAB-MG estuda a legalidade da renovação 
solicítada, â vista do fato de o contrato de comodato· que originou a cessão de uso da área 
refenda - situada na Avenida Antônio de Pinho Tavares, próximo às Quadras 119 e QC 1 O, no 
Conjunto Habitacional Cristina -ter sido firmado em 20 de julho de 1998, portanto, hâ mais ele 
9 anos, e renovado por 3 vezes seguidas, até a data ele 18 de julho de 2007, quando teve seu 
prazo expirado. 

Caso todo esse tempo consecutivo constitua impedimento legal para a renovação do comodato, o 
setor Jurídico estuda também a legalidade da alternativa de se realizar novo comodato. Se uma 

dns duas alternativas receber parecer favorável, fique V .Sª segura ele que a Companhia irá adota
!J. superando a dificuldade que ora existe por obngação e zelo da atual Diretona ela COJ-!AB
!vl G com a administração do patrimônio público, consoante as diretrizes da étíca aclminístraüva e 
do Governo ele l\ifinas. 

Tão logo seja definido o parecer jurídico, a COHAB-MG entrará em contato com a V.S" Mas, 
desde já auguro. que se encontre a solução que possa permitir a continmclade do apo10 que a 
Companhia tem prestado â Associação Batista Shalon Adonay para a "prática de ativ1clades 
filantrop1cas", conforme estabelece a finalidade da cessão cio imóvel constante do contrato de 
comodato. 

Cordiais saudações, 

~~' :z:'. .. ~~ ' ~ e Lamouníer / 
Presidente 

llrn" Sr" 
Pastora A1árcia Braga da Silva 
M.D. Presidenta da Associação Batista Shalon Adonay 
SANTA LUZIA- MG 

Rua Bernardo Guimarães, 2640 - Santo Agostinho - CEP 30140-082 - Belo Horizonte - MG 
Tel.: (31) 3299-8500 • Fax: (31) 3299-8534 • Cx. Postal: 1.101 



COHAB-MG 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO OE MINAS GERAIS 

PRE-09/227 

Belo Horizonte, 16 de março de 2009 

Senhor Deputado: 

Com meus cordiais cumprimentos, acuso o recebimento do ofic10 GABl/IB/nº 0185. datado de 

12 de fevereiro de 2009. solicitando informações sobre o processo de doação, no Município de 

Santa Luzia, da área de 1.225.00 m2
, situada na Avenida Antônio de Pinho Tavares. próxima das 

Quadras 115 e QC-10, do Conjunto Habitacional Cristina. 

Em vista do pleito apresentado por V.Ex•, faz-se necessano prestar os seguintes 

esclarecimentos: 

• A área objeto do pedido de V.Ex•. desde 1998, estava ocupada pela sede da Associação 

Batista Shalom Adonay, situada na Av. Antonio de Pinho Tavares nº 670, próximo ás 

quadras 119 e QC 10 no Conjunto Habitacional Cristina, em Santa Luzia. O 

relacionamento desta entidade com a COHAB-MG iniciou-se em 20 de julho de 1998, 

ocasião em que foi firmado o primeiro contrato de comodato, renovado por três vezes 

ate a data de 18 de Julho de 2007, quando então teve seu prazo expirado; 

• O então Prefeito Municipal de Santa luzia, José Raimundo Delgado, em 21 e 27 de maio 

de 2008, encaminhou correspondências para esta Companhia, solicitando a doação para 

o Município das áreas 01 com 1.500 m2
, 02 com 5.203 m' e 03 com 3.751 m', todas 

destinadas á instalação de equipamentos comunitários privados do Conjunto 

Habitacional Cristina, conforme previsto no projeto ongmal. aprovado em 09/10/1981; 

• A área de 1.225 m', onde está instalada a Associação Batista Shalom Adonay, faz parte 

da área 03, de 3.751 m2
, que foi pleiteada pe!a Prefei~ura Municipal de Santa Luzia. 

• Em suas correspondências a Prefeitura propôs, se apróvada a doação da área 03 pela 

COHAB-MG. ceder esta área á citada entidade, em reconhecimento ao trabalho social 

por ela desenvolvido na cidade; 

A Diretoria Executiva da COHAB-MG. na Reunião de nº 1929•, realizada no dia 

02/06/2008, após analisar o pleito da Prefeitura Municipal de Santa luzia 

Rua Bernardo Guimarães, 2640 - Sanlo Agostinho CEP: 30140·082 - Be!o Honzonte- MG 
Te!e[one: (31) 3299+8500 Fax; (31) 3299-8534 CxPostal; 1.101 
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COHAB-MG 
COMPANHIA OE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

considerações apresentadas pelo Diretor de Habitação à epoca, Eduardo Brás de 

Almeida, aprovou a medida, recomendando ao Conselho de Administração aprovar a 

doação da área 03. com 3. 751 m', ao Município de Santa Luzia; 

• O Conselho de Administração da Companhia. em Reunião de n2 366•. realizada no dia 

19/09/2008, aprovou a doação recomendada pela Diretoria Executiva da área 03. 

destinada a equipamentos comunitarios privados do Coniunto Habitacional Cristina; 

• Em decorrência destes atos. por força do Contrato Particular de Doação de imóvel 

celebrado em 23/09/2008, a COHAB- MG transmitiu ao Município de Santa Luzia, todo o 

domínio. direito. ação e posse que detinha sobre a area 03 de 3.751 m' 

Sendo estas as informações a serem prestadas. subscrevo-me 

Atenciosamente, 

Exm2 Sr. 

Deputado /rani Vieira Barbosa 

., /~--- . 
...z:7 Ç..it rJ"'-}'};;'/'e"é·ô'L':f 

7e5Jõrof\rvés Camounier · 

Presidente 

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

BELO HORIZONTE-MG 

Rua Bernardo Guimarães, 2640-Sanlo Agostinho CEP: 30140-082- Belo Honzonte- MG 
Telefone: (31) 3299-8500 Fax: (31) 3299-8534 Cx Postal: 1.1ú1 
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COHAB~MG 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Contrato Particular de Doação de Imóvel que a Companhia 
de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG faz 
ao Município de Santa Luzia/MG. 

Por este instrumento particular, com força de escritura 
pública. em razão do disposto no parágrafo 5° do artigo 61 da Lei Federal nº 4.380, de 
21/08/1964, com as alterações introduzidas pela Lei 5.049, de. 29/06/1966, a Companh1e 
de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG, sociedade anônima, de eccnom:a 
m:sta estadual, CNPJ/MF nº 17.161.837/0001-15, sediada em Belo Honzonte/MG, a Rua 
Bernardo Guimarães, 2640, Bairro Santo Agostinho, na condição de Outorgante Doadora e 
assim ou como COHAB-MG, doravante, simplesmente designada e neste ato 
representada por seus Diretores ao final nomeados e assinados e o Município de Santa 
Luzia, entidade Jurídica de direito público interno do Estado de Minas Gerais, CNPJ/MF nº 
18.715.409/0001-50, na condição de Outorgado Donatário e assim ou como Jvlunic1p10. 
doravante, simplesmente designado e neste ato representado por seu Prefeito Munic1pa! 
ao final nomeado e assinado, têm entre si justo e contratado celebrar a presente operação 
de Doação de imóvel, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

PRIMEIRA: Por força do registro R-1 da matrícula 350. !ivro 
2-B do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Santa Luzia, a COHAB-lvlG e 
senhora e legítima possuidora do terreno designado como area 03, com 3.751,00 m2 

integrante e ora destacada do terreno destinado a Equipamento Comunitano Privado, com 
um total de 46.270,00 mZ, no Conjunto Habitacional Bairro Cristina, no Município de Sania 
Luz1a/MG, área essa assim descrita e caracterizada: "Frente para Avenida Antônio de 
Pinho Tavares a uma distãnc1a de 75,00 metros, pelo lado direito a uma distância de 5! ,60 
metros perpendicular a esta avenida, confrontando-se com a Área 04 (Remanescente de 
Área de Equip.), fundos a uma distância de 75,90 metros, sendo os pnme1ros 33,70 metros 
com ângulo reto e os 42,20 metros complementares com ângulo interno igual a 170°14'49' 
e peio lado esquerdo a uma distância de 45,00 metros, ângulo interno, 99°20'29" com a 
mesma confrontação, perfazendo um perímetro de 247,50 metros com Área igual a 
3.751,00 m2

." 

SEGUNDA: Acedendo a pedido feito pelo Senhor Prefeito 
Mu111cipal de Santa Luzia combinou a CO\JAB-MG, com o Município de Santa Luzia/MG, 
devidamente autorizada por sua Diretoria e pelo seu Conselho de Administração, doar a 
ele, Murncip10, a referida área, o que ora faz. 

TERCEIRA: Assim, efetivando essa operação. a 
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG, por este instrumento. 
na melhor forma e para todos os efeitos de direito, transmite ao Municip10 de Sante 
Luzia/JvlG, todo o domirno, direito, ação e posse que até então detém sobre o imove: 
descrito e caracterizado na cláusula pnmeíra supra, obrigando-se, a todo o tempo, por S! e 
seus sucessores a fazer a presente doação boa, firme e valiosa, bem como a respondec 
pela ev1cção de direito. 

QUARTA: Declara, ademais, a Outorgante Doadora, soo 
sua responsabilidade civil e criminal e para os efeitos~ a Lei Federal nº 7433, de 
18/12/1985 e do Decreto Federal nº 93.240, de 09/09/1 ~ 6, que o imóvel objeto da 
presente operação se encontra livre e desembaraçado d1 uaisquer gravames reais, 
fiscais, trabalhistas e previdenciários e/ou decorrentes de feitos J diciais reipersecutónos, a 
não ser um ônus hipotecário de que será ele desonerado a~te do registro da presente 
operação. ' 

\ ' r"--
Rua Bernardo Guimarães. 2640 - Santo A o CEP· 30~1aJ::!onz te ~IG \, '.,_ 

Telefone: (31) 3299-85001 x: (31) 3299-8534 Cx Postal: 1\\°~ .J~\J '<, .. _:' 



COHAB-MG 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

QUINTA: Para efeitos patrimoniais, atribui-se ao 1móve'. 
objeto presente operação, o valor.de R$ 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais). 

SEXTA: O Município de Santa Luzia/MG, por seu P~efeitc 
fVlunicipal, declara que a presente operação está em consonância com o que foi ajustado 
entre as partes, pelo que, agradecido, aceita a presente doação, tal como aqui descrita. 

SÉTIMA: Fica eleito o foro da Comarca de situação do 
imóvel, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
solução de qualquer pendência relativa a este contrato ou dele decorrente. 

Assim, achando-se justas e contratadas as partes, 1avrou
se, em três (03) vias, para um sei efeito, o presente contrato que, lido ás mesmas partes e 
às testemunhas aba1x~ a tudo presentes, foi por todos aprovado e assinado. 

~t -+- a -B~ Horizonte, cb3 de&-~Cô de 2008 .. / 

\ ! ~~,l~J~i.~.~-, 
\ AI.: ES LAMOUNISR 

ente d~COHAB-MG 
utorgante Doadora 

' 

VALTER SILVA TE EIRA 
Diretor de Habitação da COHAB-MG em Exe 

\ru w 'l 
Outo~te Doadora 

JOSÉ RA NDO;;--D;::-E:::L:-:G::--A;:D:::O:------' 

Prefeito Municipal de Santa Luzia 
Outorgado Donatário 

-,.-: ::; 

".J~~ (J 

~~~~ ~ 
;'~~ .z ~ ~ 

\:..~~ ·~<.: 
TESTEMUNHAS: 

... ~< -: 8 d (j i/:-, 

1
ª - Nomé~·ç;yc,@_,Q'},..i !1..-0 CXJ PAU.PI fb(1R,~sÇJ 

cPF: sçi !(". <ra&. SGG - '3-'f 
2ª "---,-,---,fülffo[//_~. 'ímM!' fr.rlij"j'AkQfnmr' &:h-:,.-----Nüm.17'/fílãí1~a1íldiíl1iltimM 

~ . Cl:M-52 .406-SSP·MG 
1_,PF: CPF· 104 162.106-00 

/•-::~ ; 7V ' 

-i? -~-\ WPUnds/Doação2008Sanlaluzia 

-~~:-::::~.l_·c_._.·_:_._. 
0

_;}/ Rua Bernardo Guimarães, 2640-Santo Agostinho CEP: 30140M082 - Belo Honzonte- MG 
Telefone: (31) 3299-8500 Fax: (31) 3299-8534 Cx Poslal: 1.101 
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'<v COMPANHJA OE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

PRE-081179 
Bêlo Horizonte, 31 de março de 2008 

.. : mcuo; cumpnmemos e em resposta â correspondência datada de 1 O de março de 2008 e na 
\;.S" solicíra à Companhía de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG a 

.:.:dacão, pelo período de 10 anos, do contrato de comodato da área de L'.'.25,00 mº onde se 
.... :.diza a sede da Associação Batista Shalon Adonay, informo-lhe que a Consultoria e a 

:_ :_:,·:ni.:tct Jurídica desta empresa estão exarninar1do com o devido carínho e diligência o :.;cu 
:»•k. 

'\,cc:'. adiantar a V.Sª que o setor jurídico da COHAB-MG estuda a legalidade da renovação 
"••k1rnda, a vista do fato de o contrato de c.omodatff que onginou a cessão de uso d~ área 
: .. ·:,,.1dz:- situada na Avemda Antônio de Pinho Tavares, próximo ás Quadras 119 e QC 10. no 

"'l'"'w 1iabJtac1unal Cnstma -ter sido firmado em 20 dejul/za de 1998, portanto, ha mais de 
· :i: .. ,,,, e renovado por 3 vezes segmdas, ate a data de 18 de julho de 2007, quando teve sw 

·.- .' :.:\:)irado . 

. :·JC'v •õssc tempo consecutivo constitua impedimento legal para a renovação do comodato, o 
.. ,·y;c[ico estuda também a iegalidade da alternativa de se realizar novo comodato. Se uma 
_.:as 01!ternat1vas receber parecer favorável, fique V.S' segura de que a Companl11a ira adotá

... Jperando a dificuldade que ora existe por obrigação e zelo da arua! Direwna da COHAB
' com a adm1mstraçào do patnmôruo público, consoante as diretrizes da éuca admmistrat1va e 

· (iuv~rno de .:V1i11as. 

·: ·'·· iugo seja defimdo o parecer jurídico, a COHAB-MG entrará em contato com a V.S". !:vlas, 
;<k já auguro, que se encontre a solução que possa perm1tll' a contmmdade do apoio que a 

• e;; ;'pantua tem prestado à Associação Batista Shalon Adonay para a "prática de atividades 
';.-::i'.:'Óp1cus". conforme estabelece a finalidade da cessão do imóvel constante do comrao de 

~~' ~,6:; . ~-= ~ro •e~ounier / 
Presidente 

'_;-:·:·' '.--ir'! 

h1.,!m«.! ,\.Jârcw Braga da Silva 
\·1 .D !'res!denta da Associação Batista Shalon Adonay 
, __ · ~-11 UJZIA - MG 

Rua Dcrnarc.Jo Guimarães, 2G40 - Santo Agostinho - CEP 30140·082 - Belo Honzonte - rv1G 

Tal.: !31) 3299-8500 • Fax: (31) 3299-8534 • Cx. Posta/, 1.101 



GOHÃB - MG 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

PRl~1EIRA: Constitrn obrigação do(a) Comodatano(a) a guarda, 
manutenção e cuidado do bem cedido, bem como a 

devolvê-lo quando solicitado. 

SEGUNDA: Constimem encargos do(a) Comodatário(a): a) o 
pagamento de qualquer tributo que venha a incidir sobre 

o 1movel cedido: b) o pagamento de todas as despesas com agua, luz, taxa de esgoto e 
taxa de nsco de incêndio. 

TlêRCElRA.: O(AJ Comodatario(a) se obnga a utilizar o imovel 
ora cedido cm comodato para o fim acima especificado, 

não podendo ceder o uso ou utilização do imóvel, lotai ou parcialmente a terceiros, 
sob pena de rescisão Dnediata do presente comodato, com a imediata restítmção do 
imóvel cujo uso lhe e cedido. 

QUARTA: Obriga-se o(a) Comodatáno(a) a defender o imovel 
contra esbulho intentado por terceiros, comumcando a 

Comodante imediatamente, quaiquer atos ou tentativa· que neste sentido venha a se 
verificar. Obnga-se· amda a zelar pelo ímovel mantendo-o sempre em perfeitas 
condições de uso. 

QUINTA: É vedado ao(à) Comodatáno(a) engir no imóvel, cu.10 
uso ora lhe é cedido, qualquer benfeitoria. sem previa e 

expressa autonzação da Comodante, ficando desde já estabelecido que qualquer 
benfeitona quando autorizada, se mcorporará ao imóvel, para todos os fins de direito, 
não dando ao(à) Comodatario(a) direito a qualquer mdenização, nem lhe facultm1do a 
retenção do imovel, uma vez declarada pela Comodante, a rescisão deste Contrato. 

SEXTA: Podera a Comodante, a qualquer tempo mediante 
prévio aviso ao(à) Comodatàrio(a), declarar rescmdido 

este Contrato, obrigando-se o(a) Comodatário(a) a desocupar o imóvel ora cedido e 
entregando-o a Comodante,. inteiran1ente desocupado e no. estado idêntico ao que o 
recebeu, no prazo de 30 (trinta) dias, apos receber o aviso de rescisão. Apos esse 
prazo a permanência do(a) Comodatáno(a) ou de terceiros no imóvel ora cedido se 
constituirá cm esbulho possessóno, atribuindo-se a Comodante o direito de promover 
a R.eintegração de Posse do imóvel, para CUJO fim reconhece o(a) Comodatàrio(a) o 
estabelecido nesta cláusula com a obngação de fazer e de entregar coísa certa. 

SKUMA: A permanência do(a) Comodatano(a) no 1movel, após o 
decurso de prazo do aviso premomtóno previsto na 

cláusula anterior~ além de constituir em esbulho posscssóno1 o(a) obrigará a pagar á 

Comodante, até a efetiva desocupação do ímóvel no pagamento de um aluguel mensal 
correspondente a 50 UPF's. ,j!f,f(':Jl. 

OITAVA: Não poderá o(a) Cy.mo<Ía;âf'io(a) milizárí\Jea de terreno 
maior que a e~Fesp?,9c!énte ao i~vel buio uso lhe e 

RUA BERNARDO GUIMARÃES, 2640 - S~~!W.9.f~~ll~tfk -B HTE · MG 
TELEFONE PABX (0311 299-8500 - F~g'~-:CAIXA POSTAL 1 101 



COHAB - MG 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

cedido. Se ta! ocorrer será rescmdido de pleno direito este Contrato, observado o 
disposto nas cláusulas sexta e sétima antenores. 

NONA: 

OÉCJMA: 

O(A) Cornodatário(a) exercerá sobre o imóvel, cu.10 uso 
lhe e cedido, a posse provisória em nome da Comodante. 

O foro deste Contrato é o da Comarca de Belo 
Horizonte, com a exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que, material ou processualmente seja. 

E. porque assim o quiseram, as partes achando-se .rustas 
e contratadas, lanou-se o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que 
lido as mesmas e as testemunhas. abaixo. a tudo presentes, foi por todos aprovado e 
assinado. 

Belo Horizonte, 20 de jull10 de 1998 

/J 
fl COMPANHTA mJ; llABITA;CáO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

COHAB!MG- COMODANT.ef: / a ' 
V f!L1v& - ~~ 
PAbLO DEF. RIBETI)O 

Presidente e ~sem Exercício 

f./ ASSOCJACÃO BATISTA SHALON ADONAY - COMODATÁRIA: 

TESTEMUNHAS: 

' '~ -11,t;MCvo iYvcv<tJC' c;l0- foii-·c»-
!VIÁRCIA BRAGA DA SILVA 

Presidenta 

I" - 4u '."~~ A ~r::; l J 
/ I I 

2' - ~i'.a,L.:a.._d, P~ /~ ,,~ 
./- e/ ___..---, /) 

// // / / 
EGJ .!ndstCOldSH.-'\.LON. / _/ / .·' ~ 

RUA SER.NARDO GUIMARÃES. 2640 -~f~Stf:fteos2 - B. HTE - MG 
TELEFONE. PABX (031) 299-8500 - FAX 299-8534 - CAIXA POSTAL 1.101 
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COHAB-MG rotoco/o:.Ç;r.i,--/,.< /'.,"'.'"'l'º' 
Dat· ::i,~10 

COMPANHIA OE HABITAÇÃO 00 ESTADO OE MINAS GERAIS ~A a.~/ 0 "Í l 1..., 1 , -1; 
~!..:? C Nº .Ql\ l~'~J...., 
.... - . Ü-03 . 

,~r.1"IT)l)> """'" n:i< "O•~nn<i,TO n:t7 n-i!o·~'""' ---~~..:::'.· ~-~~ 1'. .... .,..,.1'.. ,o1,. - ~ V A1/Ã""'~...,.,.. ~ JLA'I'&. 1':: "-f__.!!.~ 

~pMODA.:NT.E Companhia de Hab!lação do Estado de Minas Geraís -
COHAB/MG, sociedade anôníma de economia misrn 

cstadttal~ com sede it Rua Bernardo Guín1arães, nº 2.640, Santo _;\gostinho~ e1n Bela 
Honzome. C1'1PJ/MF nº 17.161.83710001-15, representada por seu Presidente e por 
S•õll Diretor de Habitação, ao fina! assínados. 

A"'ociação Batista Shalon 
01.265.332/0001-60, com sede 

Cl',.fPJ/?-.-IT 

[:i.(lllTO Baronesa, nn i38 .. enl Santa Luzta/NíG, representa<la por sua Presidenta, 3L:L 

Tvlárc1a Braga da Sil·va~ ao final assinada. 

-~il~~~(;HJC;Ão DO rr-;1fÓ\TF..L CEDIDO E1\rT COf,'fODATO: Unia area de l .~2),00 
,.,.,:: '"'t"""'·l.~ "'"A-.· A--~0-º1 " ct~ iYin·l...n 'f,,,,uar~s l)•·o'..,;m~ AS Qu°Ci1·oo )jü ~., or-·1n ,,_, l•<.,.JJ. ... <U.'-1 .... .1. ... •~.>.ó'.~"1-lhA~Vt..VJ.. LJ);.._,;.t·~· "'l' fl'"<V<.l' '-' .:.;_,_,. /'-''-,: ....... '-',AAt_; 

{.\H1Ju11tn 1-labli:acional CrLstin.a., en1 San.ta Luzia/ivíG~ assitn. desc1ita ~ cai auLcr1La<la.. 
"Partindo do ponto PL na lateral direíta da Avenída Antõnlo de Pinho Tavares 
(scnttdo sul/norte), sendo ponto de interseção com o prolongamento da lateral 
csq1ierda (sentido oestefleste) da Rua Gerson Cândido dos Santos, tem 1rnc10 a 
presente descnção, segue-se. perpendicularmente à direita, pela lateral direita da citada 
avenida~ adentrando pela Quadra de Equípamento Comurutário, numa distâncía de 
~ 5.00m, ate ao ponto P2; segue-se, perpendicularmente à direita, numa distància de 
~ 5.00rn, ate ao ponto P3; segue-se, perpendiculan11ente à direita, numa disti\ncm ele 
J5,00m, até ao ponto P4, na lateral direita da Av. Antômo de Pinho Tr.varcs; entre os 
pontos PJ e P4, a confrontação é feita com terreno~ da COHAB/MG, dai, sep;ue-so, 
p;,;rpendlculr'.rmente à direita

1 
pela lateral da citada J\venida, numa distância de 35,0011":. 

até ao ponto _p 1 ~ onde teve início a presente descrição. O perin1etro e de 140~00 
tnetros., perfazendo tuna Rrea de 1.225~00 1n2

1 ou seja, 12 a 25 CfL confor111e croqui 
anexo, que é parte integrante desta descnção.~' pns_: Integra o presente co1nodato~ 
para todos os efeitos de direito, o Memonal Descritlvo, e as plantas da área, miexas. 

PRAZO_ DO COMODATO: De até 02 (dois) anos. 

FINALIDADE DA CESSÃO DO J:MÓVEL: Prática de atividades filantrópicas. 

CLÁlTSUI.AS ESPECIAIS QUE REGEM A PRESENTE CESSÃO DI; 
_lri:1lO\/E?... EI~·'! Cüi\10D~-\.TO: 

devnlv~-lo ~uando solicitado . 

Constitrn obrigação do(a) Comodatano(n.) a guarcla, 
manutenção e cmdado do bem cedido, bem como a 

Constituem encargos do{al Comoda.túrlo(a): a) o 
pagamento de qualquer tributo que venha a mcidir sobr:c 

o uuove! cedido; b) o pagamento de todas as despesas com agua., hrz. taxa de esgoto e 
tnxa de risco de incêndio. 

Rua Bernardo GUimarães, 2640- Santo Agostinho CEP: 30140-082 - Belo Hortzonte - MG 
Te!.: (31) 3299-8500 Fax: (31) 3299-8534 Cx Postal: 1.101 
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o imóvel cedido; b} o pagamento de todas as despesas com água, luz, taxa de esgoto e 
taxa de risco de íncêndio. 

TERCEIRA: O(A) Comodatário(a) se obriga a utilizar o imóvel 
ora cedido em comodato para o fim acima especificado, 

não podendo ceder o uso ou utilização do imóvel, total ou parcialmente a terceiros, 
sob pena de rescisão imediata do presente comodato, com a imediata restituição do 
imóvel CUJO uso lhe é cedido. 

O!JARTA: Obnga-se o(a) Comodatário(a) a defender o ímovel 
contra esbulho mtentado por terceiros, comumcando a 

Comodante imediatamente, qualquer atos ou tentativa que neste sentido venha a se 
verificar. Obriga-se ainda a zelar pelo imóvel mantendo-o sempre em perfeitas 
condições de uso. 

QUINTA: E vedado ao(à) Comodatário(a) erigir no imóvel, CUJO 

uso ora'lhe é cedido, qualquer benfeitoria, sem prévia e 
expressa autorização cta Comodante, ficando desde já estabelecido que qualquer 
benfeitona quando automada, se incorporará ao imóvel, para todos os fins de direito, 
não dando ao(à} Comodatário(a) direito a qualquer índenízação, nem lhe facultando a 
retenção do imóvel, uma vez declarada pela Comodante, a rescisão deste Contrato. 

SEXTA: Poderá a Comodante, a qualquer tempo mediante 
previo aviso ao(à) Comodatario(a), declarar rescindido 

e,;te Contrato, obngando-se o(a) Comodatarío(a) a desocupar o imóvel ora cedido e 
êlltregando-o à Comodante, inteiramente desocupado e no estado idêntico ao que o 
recebeu, no prazo de 30 (trinta) dias, após receber o aviso de rescisão. Após esse 
prazo a permanência do(a) Comodatário(a) ou de terceiros no imóvel ora cedido se 
constituirá em esbulho possessório, atribuindo-se á Comodante o direito de promover 
a Reintegração de Posse do nnóvel, para cujo fim reconhece o(a) Comodatário(a) o 
cstabelec1do nesta cláusula com a obrigação de fazer e de entregar c01sa certa. 

SÉTIMA: A permanência do(a) Comodatário(a) no imóvel, após o 
decurso de prazo do a>~so premonitório previsto na 

cláusula anterior. além de constituir em esbulho possessório, o(a) obrigara a pagar a 
Comodante, até a efetiva desocupação do imóvel no pagamento de um aluguel mensal 
correspondente a 1% (um por cento) ao vaior do imóvel. 

.OITAVA: Não poderá o(a) Comodatário(a) utilizar area de terreno 
maíor :que a correspondente ao imóvel cujo uso lhe é 

cedido. Se tal ocorrer será rescmdido de pleno direito este Contrato, observado o 
disposto nas cláusulas seKta e sétima anteriores. 

NONA: O(A) Comodatário(a) exercerá sobre o imóvel, cujo uso 
lhe é cedido, a posse provisona em nome da Comodante. 

Rua Bernardo Guimarães, 2640 ·Santo Agostinho - CEP: 30:140,082 ·Belo Horizonte, MG 
TeL: (3113299-8500 ·Fax: (31} 3299'8534 • Cx Poslal: 1.101 
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E. porque assim o qmseram. as partes achando-se .1us;w; 
e contratadas, lavrou-se o presente mstrumento em 03 (três) vias de igual teor, que 
lido as 111esrnas e as testemunhas abaixo, a tudo presentes. foi por todos aprovado e 
assinado. 

Belo Horizonte, 18 de julho de 2003. 

!:_! COl'YrPANHIA DE IIABITAC.:l.O DO ESTADO DE MINAS GERAJS -
COE."-\.B/1.'i!G- COMOD"<\N~fE: 

ANTÔl\110 AURELIANO ._ANCRES DE MENDONÇA 

f..I ASSOClACAO BATISTA SHALON ADONAY - COMODATÁRIA: 

TESTEiVIUNRAS: 

MÁ.RCLt.. BRAGA DA sn ,V A 
Presidenta 

Rua Bernardo Guimarães, 2640 - Santo Agostinho CEP: 30140-082 - Beta Horizonte - MG 
Tel.: (31) 3299·8500 Fax: [31) 3299-8534 Cx Postal: 1.101 
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE COMODATO 
ENTRE A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COHAB-MG E A 
ASSOCIAÇÃO BATISTA SHALON ADONAY. 

A Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG, CNPJIMF sob o nº 
17.161.837/0001-15, sediada à Rua Bernardo Guimarães. 2640, Bairro Santo Agostinho, em 
Belo Honzonte/MG, neste ato representada por seu Presidente Teodoro Alves Lamounier, 
brasileiro, CI nº M-106.869, SSPIMG, CPF nº 006.424.876-34 e por seu Diretor de Habitação, 
Eduardo Bras Neto Almeida, brasileiro, Cl nº M-82.411, SSP/MG, CPF nº 141.357.796-20, 
residentes e domiciliados em Belo Horizonte/MG e a Associação Batista Shalon Adonay, 
CNPJ/MF 01.265.33210001-60, com sede na Avernda Antômo de Pinho Tavares, 670, Bairro 
Cristina B, em Santa Luz1a/MG, representada por sua Presidenta, Sra. Márcia Braga da Silva, 
ao final assmada, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Comodato, 
mediante as cláusulas e condições abaixo previamente entendidas e expressamente aceitas. 

CLAUSULA PRIMEIRA: De comum acordo, as. partes iá qualificadas, resolveram prorrogar 
por mais 12 (doze) meses o prazo do contrato de comodato celebrado na data de 18/07/2005, 
com data retroativa ao dia 18/0712006, do imóvel com area cte 1225,00m>, situada na Av. 
Antõnio de ,Pinho Tavares, próximo as Quadras. 119 e QC-10, no Conjunto Habitacional 
Cristina, em Santa Luz1a/MG. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas todas as cláusuias e condições do contrato firmado 
antenormente que não colidirem com o presente instrumento. 

CLAUSULA TERCEIRA: Para dinm1r quaisquer questões advindas do presente Termo, iica 
eleito o foro da Comarca de Belo Honzonte/MG, com renuncia de qualquer outro, por mais 
pnvileg1ado que seja. 

E por estarem as partes 1ustas e acordadas, firmam o presente TERMO, em duas (2) vias de 
iQUdi teor e íoíma, perante as duas (2) testernunhas abaixo, que também o suoscrevem. 

Belo Honzonte, 31 /e 1ulho de 2006. 

::-Mi~lhrM,J:IDA 
Diretor de Habitação 

co.91pdant1J-y. 
/í,rl,":J.' 

MÁRCIA siJtGh~tJ~><-~-Sl-L-VA--. 

' 

Presidenta Associação Batista Shalon Adonay 
Comodatária 

TESTEMUNHAS: 

111 -,~~·l)!-1.-W~ ---:l~ f."-;::.f-.:.-·.·-- .. ~-"":h,.,, ...... .!.. ú1;·:.;; .. $'0 
Nome: . //-::\ ? 

~:'~" ·t~f <ij-:-;c;t-cD \ 

Nome: 
1 

CPF: ... .... , 

MFN/ndsfTAProrrogaçáoComodataSLuzia 

Paslo~njMãreí\1 Hrqgq.da Silva 
' 1 PRESiDEUrÉ 

ASSOCTA(Ã'ri'ainsfa SllALOfl ,\GOl/AY 

Rua Bernardo Guimarães, 2640 w Santo Agostinho - CEP: 30140-082 - Belo Horizonte - MG 

Te!.: (31) 3299·6500 •Fax: (31) 3299-8534 • Cx. Postal: 1.101 
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CONTRATO DE COMODATO DE IMÓVEL 

COMODANTE Companhía de Hab1taçl!o do Estado de Minas Gerais -
COHAB!MG, sociedade anônima de economia místa 

estadual, com sede à Rua Bernardo Guimarães, nº 2.640, Santo Agostinho, em Belo 
Horizonte, CNPJ/MF nº 17.161.837/0001-15, representada por seu Presidente, Dr. 
Ttodoro Alves Lamounier e por seu Diretor de Habitação, Dr. Marcelo Gonçalves de 
Queíroz, ao final assinados. 

COMODATkRIO(li): Associação Batista Shalon Adonay, CNPJflvfF 
01.265.332/0001-60, com sede na Avenida Antõ1úo de 

Pinho Tavares, 670. BaJITo Cristina B, cm Santa Luz1a/.MG, representada por sua 
Presidenta, Sra. Márcia Braga da Silva, ao final assinada. 

DESCRIÇÃO DO IJWÓVEL CEDIDO EM COMODATO: Uma area de 1.225,00 
m2 , situada na Av. Antônio de Pinho Tavares, próximo ás Quadras 119 e QC-10, no 
Coniunto Habnacional Cristma, em Santa Luzia!MG, assim descrita e caracterizada: 
"Partindo do ponto PI, na lateral direita da Avenida Antônio de Pinho Tavares 
(scnildo sul/norte), sendo ponto de interseção com o prolongainento da iateral 
esquerda (sentido oeste/1este) da Rua Gerson Cândido dos Santos, tem irúcio a 
presente descrição, segue-se, perpendicularmente á direita, pela lateral direita da citada 
avenida, adentrando pela Quadra de Equípamento Comunitário, numa distância de 
35,0üm, até ao ponto P2; segue-se, perpendicularmente à direita. numa distância de 
35,00m, até ao ponto PJ; segue-se, perpendicularmente a direita, numa distância de 
35,00m, até ao ponto P4, na lateral direita da Av. Antõruo de Pinho Tavares; entre os 
pontos P l e P4, a confrontação e feita com terrenos da COHAB/l\IJG, da~ segue-se, 
perpendicularmente â direita, pela lateral da citada Avenida. numa distância de 35,00m, 
ate ao ponto Pl, onde teve início a presente descrição. O perimetro e de 140,00 
metros, perfazendo uma area de 1.225,00 m2, ou seja, 12 a 25 ca, conforme croquí 
a11exo, que e parte integrante desta descnção." OBS.: Integra o presente comodato, 
para todos os efeitos de direito, o Memorial Descritivo, e as plantas da àrea, anexas. 

o'H.AZO DO COMODATO: 01 (um) ano . 

.f'fNALIDADE DA CESSÃO DO IMÓVEL: Prática de atividades füantrop1cas. 

CLÁUSULAS ESPECIAIS OUE REGEM ,:i PRESENTE CESSÃO DE 
!MÓVEL EM COMODATO: 

PRIMEIRA: Constitui 
1
obngação do(a) Comodntário(a) a guarda, 

manutenção e cuidado do bem cedido, bem como a 
devolvê-lo quando solicitado. 

SEGUNDA: Constituem encargos do(a) Comodatárío(a): a) o 
pagamento de qualquer tributo que venha a mcidir sobre 

Ruil Bernardo Gwmaracs, 2640 - Santo Agostinho - CEP: 30.140-0l12 - Belo Hortzonte - MG 
Tel.: 131) 3299-8500 ·Fax; (31) 3299-8534 • Cx Postal: 1.101 
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(CONTRATO DE. COMODATO DR IMÓVt:L ) 

COMODANTE: Companlua de Habítação do Estado de Minas Gerais -
COHAB/l\!lG, sociedade anômma e de economia mista aeste Estado; const1tuida nos 
termos da Lei 3.403. inscríta no CGC/lvfF sob o nº 17.161.837/0001-15, ora 
representada pelo seu Presidente e por seu Diretor de Operações, ao final assmado(s). 

COMODATÁRIO(A): Associação Batista Shalon Adonay, CGCíMF 
01.265.332/0001-60, com sede à Rua França, nº 138, Bairro Baronesa, nº 138, em 
Santa Luzía/MG, representada por sua Presidenta, Sra. Márcia Braga da Silva, ao final 
assinada. 

DESCRIC;\O DO IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO: Urna área de 1.225,00 
m', situada na Av. Antônio de Pinho Tavares, proximo as Quadras 119 e QC-10. no 
Con1unto Hab1tacíonal Cristina, em Santa Luziallv!G, assim descnta c caractenzada: 
"Partmdo do ponto PI, na lateral direita da Averúda Antônio de Pinho Tavares 
(sentido sul/norte), sendo ponto de interseção com o prolongamento da Jaternl 
esquerda (sentido oeste/leste) da Rua Gerson Càndido dos Santos, tem irnc10 n 
presente descrição, segue-se, perpendicularmente à direita, pela lateral direita da citada 
avemda, adentrando pela Quadra de Equipamento Comunitarib, numa distância de 
35,üüm, ate ao ponto P2; segue-se, perpendicularmente a direita, numa distância de 
35,00m ate ao ponto P3; segue-se, perpendicularmente a direita, numa distância de 
35,00m, ate ao ponto P4, na lateral direna da Av. Amômo de Pinho Tavares; entre os 
pontos P l e P4, a confrontação e foita com terrenos da COHA.B/iVfG; daí, segue-se, 
perpendicularmente à direita, pela lateral da citada Avenida, numa distância de 35,00m, 
are ao ponto PJ, onde teve início a presente descrição. O perímetro e de 140,00 
metros, perfazendo uma área de l.225,00 m2, ou seja, 12 a 25 ca, conforme croqui 
anexo, que e parte integrante desta descnção."· OBS.: Integra o presente comodato, 
para todos os efeitos de direito, o MemorialDescnuvo, e as 11Jantas da área, anexos 

PRAZO DO COMODATO: De are 05 (cínco) anos. 1 '' 
/'/ ,poJ-J• . r ' ·"' 

FINALIDADE DA CESSÃO DO IMÓVEL. Prática de atJVJdades fi.lantrop1cas. 

CLÁUSULAS ESPECIAIS QUE REGEM A PRESENTE CESSÃO DE 
!MÓVEL EM COMODATO: 

/,,~7 o 
RUA BERNARDO GUIMARÃES, 2640 - ~~00,'fíÍÍÍlW<:i1-~__,M~82 • B. HTE - MG 
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DÉCIMA: O foro deste Contrato é o da Comarca de Belo 
Horizonte, com a exclusão de qualquer outro, por mais 

prívilegiado que, material ou processualmente seja. 

E, porque assim o quiseram, as partes achando-se JUStas 
e contratadas, lavrou-se o presente instrumento em 03 (três) \~as de igual teor, que 
lido as mesmas e as testemunhas abaixo, a tudo presentes, foi por todos aprovado e 
assinado_ 

Belo Horizonte, 18 de julho de 2005. 

f_/ COMPANHIA DE HABITACÃO QQ ESTADO DE MINAS GERAIS -
COHAB/MG - COJWODANTE: 

ff#~~~ 
.TEODOR~~~-~~OUNIER 

/ Presidente 

Diretor de Habitaç.'io 

r_; ASSOCIAÇÃO BATISTA SHALON ADONAY - COMODATÁRIA: 

it!d:cúi 010!0°-d!ct )4~, 

TESTEMUNHAS: 

.\-lH.1\/1=<l..,,'ComodatoCnstinuShalon 

MÁRCIA BRAGA DA SILVA 
Presidenta 

Rua Bernardo Gmmarães, 2640 ·Santo Agostinho· CEP: 30.140-082 - Belo Horizonte. MG 
Te/.: {31} 3299-8500 •Fax: {31} 3299-8534 • Cx Pastai· 1 101 



Capítulo I 
Denominação, Natureza e Finalidade . 

.."\rt. J .º - Com denominação de . ..i\.ssocio.ção Batisca Shalom Adonay, e constituída por te111po 
1ndetenn1nado, sem fins Jucrat1vos, com sede á Avenida Antôn10 de Pinho Tavares, n.'-' ó70, Bairro 
Cristina B, Santa Luzia - Minas Gerais. se compõe de nllmero ilimitado de pessoas de qualquer 
nacionalidade sem distinção de cor, raça. ou condição social. 

. .\rt. 2.0 
- A Associação prestará sen.•1ços á sociedade organizando esrabelec1mentos soc1a1s e 

cducac1onais; prestarâ serviços nas àre115: asslstêncla social, auxílio a jovens no combate às drogas e 
an1paro a criança por meio de abngo, alimentação~ educação, e saúde. Podera ter em .suas 
dependências centros educacionais. 

Capítulo II 
Dos membros dn Associação seus direitos e deveres. 

Arr. 3.º~ A . ..\ssociaç:ão se compõe de pessoas que aceitam voluntariamente suas doutrinas e disciplinas, 
sen1 distinção de nacionalidade, cor, sexo, idade ou condição social. 

Arl. 4_º - Serão aceitos como membros todas as pessoas que são moralmente idôneas e de boa conduta. 

Pará.grafo l .º - Nenhum membro será aceito senão por voto unânime de cínqtienta por cento inais um, 
de todos os seus membros. 

Parri.grafo 2.0 
- Todos os membros, sem distinção, terão direíto a palavra nas assembléias .• bem como n 

votarem e serem votados pard qualquer cargo. sulvo porem o cargo de presidente: que 
para ser candidato teri que ter no mínimo dez anos de permanência na Assoc1ação,e nada constar que 
o desabone juridica1n~nte,moralmente,e com suas obrigações sociais em dia. E sera aberto uma 
sindicância pcssoai para avaliação. 

Art. 5° - Estão sujeitos às penas de admoestação ou exclusão do rol de membros da associação os que 
procederem contrariamente âs éticas mora:is e sociais. 

Paragrafo Un1co: os membros da associação não respondem nem mesmo subsidianamente pelas 
abrigaçõcs da mesma, nem a associação responde por qualquer obrigação contraída por seus tnembros. 

Capítulo III 
Assembléia geral 

A.rt. 6.0 
- A nssoclação se reunirá semestralmente em assembléia geral para tratar de assuntos que 

1nteressen1 ã administração. e cm assembléia geral extraordinària quando a natureza dos assuntos 
tratados exigiren1, sendo a assembléia geral o órgão màximo da associação. 

:\rt. 7 .º - São atribuições da assembléia geral: 

a) Transigir, adquirir. vender, e alugar imóveis~ 
h) Aprovar o planejan1ento semestral apresentado~ 
e) Receber e desligar membros da associação; 0.,u~\f'no 
d) Eleger e empossar todos os me111bros; .;}~'<-~ .. ~:~?t é· 

Paragrafo 1.0 
- As assembléias serão válidas se forem realizadas n g ed~~1 

de força maior, crédíto da maioria absoluta dos membros. 



Paragn1fo 2.º ~ As ru,sen1blé:ias gerais extraordinárias serão convocadas pelo presidente, co111 
antecedência minlma de cinco dias. 

An. 8.0 ~ Os seguintes assuntos só poderão ser tratados cm assembléia extraordinária: 

a} Aqu1s1ção, oneração ou alienação de bens patnmonlals~ 
b) Reforma deste estatuto: aprovação ou refonna do regíme interno~ 
e) Dissolução da entidade; 
d) Mudança da sede da assoc1'ação, denominação ou nome. 

Capitulo IV 
Da diretoria da associação 

Art. 9." - A administração da associação será exercida por um presidente, vice-presidente, pnmeíro e 
segundo tesoureiro~ primeiro e segundo secretário, e conselheiro~ estabelece ainda ques não 
remunera, nem concede vantagens ou henefícíos por qualquer forn1a ou título a seus diretores, 
sócios, conselbeJros, instituidores, benfeitores ou equit·aientc. 

Paragrafo !.º - Os membros da diretoria terãQroandata..dil..srus..anos, podendo ser reeleitos mediante 
votação em assembléia, e o presidente e vlce-presidente de igual mandato.Salvo porem que para se 
candidatar a presidência, terã que ter no 1ninimo dez anos de pennanênc1a na associação.e ser 
n1orain1ente ídôneo. estar e1n dia com suas obngações sociais.e depois de uma síndicãnc1a pessoal para 
avaliação do candidato. Esta s1ndicânc1a deverá ser fe1ta por toda a diretoría em vígor. 

Parágrafo 2.0 
- São deveres e atribuições-do presidente: 

a} i\ssinar a ata da associação depois de aprovada, juntamente com o secrctár10~ 
b) Representá-la emjuizo ou fora dela; 
e) Convocar e presidír as assembléias; 

Paragrafo 3.0 
- Compete ao vice-presidente substítuír o presidente em seus impedimentos salvo 

exceção estabelecida no art. I 1.0 deste estatuto. 

Parágrafo 4.0 
- Compete ao primeiro secretário: 

a) Redigir, lavrar em livro próprio, apresentar e assínar as atas das assembléias da Associação: 
b) Receber e despachar as correspondêncías adrriinistrarivas; 
cJ !Ylanter em ordem a documentação administrativa... inclusíve fichãrios~ lh•ros de ata e livros de 

presença de membros nas assembléias~ 
d) Assinar com o presidente os documentos que se trata o art. 9.0

, paragrafo 2.0
, 

Pardgrafo 5.0 
- Compete ao segundo secretário substituir o 1.0 em seus eventuais impedimentos. 

Parrigrafo 6.º compete ao primeiro tesoureiro 

a) Receber. guardar e contabilizar os valores da Associação; 
b) Efetuar os pagamentos autonzados pela diretona da Associação: 
e) Apresentar balanço tnmestral à assembléia geral: 

· .;; d) .Abr1~0.YllJllli.l!ªu;QJJJa_bancária em.nome. da.~0Ê!-~~ .__ ~"''O . 
~7:-Art. 10.0 - Compet~ à diretoria cumpr!r e fazer cum 

0 ,--~~ 

Capítulo V 
Da receita e do parrlmônio 



Art 1 i .º - A receita da associação será. constrtuida de contribuições, dizim"i'l~ '~"" 
me1nbros e de quaisquer outras pessoas. '~~:~·~:S~,-;.,~;;_~~..--

ArL 12 . .., - O patri1nônío da Associação serã constítuido de doações. legados. bens, môveis e 1môve1s. 
que serão registrados e1n nome da Associação. 

ParagratO 1.º - A receita e o patrimônio da Associação serão aplicados em suas próprias 
atividades e aplica integralmente suas rendas,. recursos e eventual resultado operacional na 
manutenção e desenvolvimento dos objetivos io:stitucionais no território nacional. 

Parágrafo 2. º - A Associução não distribtlirà resultados\ dividendos, bonificações, participações 
do seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto. 

Capítulo VI 
Disposições gerais e trans1tórías 

ArL 13.º - A dissolução da associação só se efetuará pelo voto unânime dos seus membros, e no caso 
de seus bens~ ,serão entregue a uma entidade congênere, registrada no CNAS ou entidade 
pública . 

. r'\rt. r 4 . .., - O presente estatuto entrará em vigor imediatamenre a-pós ser registrado, e só podera ser 
rcfonnulado em assembléia geral extraordinâria, especialmente convocada para este fim, com pelo 
menos quinze dias de antecedência, e por decisão favoràveJ de cinqüenta por cento mais um dos 
membros da Associação Batista Shalom Adonay. 

Pnrãgrafo Unico: No caso de não se conseguir esse quorum. serã feita uma segunda convocação para 
oito dias depois, quando o estatuto será reformulado pelo voto favorável da maioria dos membros 
residentes na sede. 

Art. !5.0 -Os casos omissos serão resolvidos em assembléia geral. 

As alterações desse estatuto foram aprovadas em Assembléia Geral realizada no dia dois de abril de 
do1s 1nil e oito, e rcgi~'trad.o no Cartório de Registros e Pessoas Jurídicas da Comarca de Santa Luzia. 

Santa Luzia, 02 de abril de 2008. 

14foYw.ú- ~~<À dM JJ~ 
Márcia Braga da Silva 

Preside~ 

Wagner 

CARTORIO DE REG'STRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS 
E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS 

Rua do Comercio. n.~ 3~1 - 3<i;;;.:; P.::i!a Grand'l • CEP: 33.000.{)}0 
FooE:: (a1) J::•(;'.·~t•t5. ::<míJlt':Ja~ Minas Gerais 

Certiíko e dou f~ qu2 : ~ .. -'"''-'é,: ?ii:sen!~J-·, 1,-. r,,,_,.,,.,,, 
n~"'tlo! Gnrtérlo e rr...-ert;.:::~.i ;.cb o n. ":JZc-::AJ<.J.:.:· a4-1t;z.._ 
.,ª Registro n.º , " .5 no Uvro"--f":ohw 

1 
S;:mta LU21a,.k_Ld 

Sandra Slmo ~ra1.i Simões Augusto - Of. Titular 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

ATESTADO DE REGISTRO 

O CONSELH9.~fl~l~~,R~'.fi?'p9?SISTtNCIA SOCIAL-CNAS, 
no uso das atribuiçõ$s;;·qul;1',;Jt;i1~ confere o artigo 1 8 da Lei nº 
8.742, de 7 de dezem6rO,(i,e(i;9'93 e,'Cle atordo com o artigo 8º'. 

,. ' .· ' - :_-.o~-• '-' ~ .. ·; '.·' ' ·-- • • 

da Lei nQ. 1. 493, dêi:l3:'d0:ôezwnbrô .d~.J 951, ATESTA que o (o) 
.. ·ºASSOCIAÇÃO BAT'Í:ST:Ai:SilibN 1ifuoN11.Y" \~;:.:'•· ... . ·- -- -

portador(o) do CGê~Kf'ol.265.3'i32Joo.Ô1-'60 , sediodo(a) em 
SANTA LUZ IA • , •! ,(!:,"" i,~ . U f MG 

acho-se REGISTRADO.(AJ':~:este',Gonsilhõ', conforme Resolução 
nQ 193 , de 041 l'.2 'Í.9~:.-'.:>·.pÚbtítodb no Diório Oficial 
da Uniõo em ~1" 1'2é;,(i{8 >, ;Szçõo ~L Julgando o processo 

• '- ' - + ' 

nº 44006. 003391/98::..90 .. 

---'D~E=Z=.EMB==R..._O ___ de 19 98 

• 



,,-.......__.,. 
<ÜMA'S 

~/ 
CONSELHO l\fUNTCIP AL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CMAS - SANTA LUZJA - MG 
A V. VIII - N" 50 BAIRRO FRIMISA 

CEP. 33045.090- 36415314 

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO 

Certi:fico para os devidos fins, que n entidade 
ASSOCIAÇÃO BATISTA SHALON ADONAY, com sede Av. Antonio de .p;nho 
Tavares nº 670, Baírro Conjunto Cristina B. nesta cidade Santa Luzia. Estado de 
Minas GeraIS, cadastrada no CNPJ sob o nº 01.265.332/0001-60, encontra-se em 
pleno e reguíar funcionamento e ínscritn neste Conselho , sob o nº-003/98.- ·cumprírido 
suas .finalidades estatutárias e sociais no que concerne as atividades nn ârea de 
assistêncía social , sendo sua diretoria • com mandato de 26/08/2006 a 26/08/2012 
constituída dos seguintes membros: 

Presidente: Márcíailrnga da Silva 
Cart. IQ<:ntidade: M- 7.308.937 CPF: 574.264.496-53 
End. _Rua Gcn.i tvfatcus. nº 76. Bairro Boa. Espera.n.ç:u • Santa Lu?Ja - MG 

Vice-Presidente : Pedro de Souza Dornelas 
Cart. Jd,.!tidadc:M-2.727.236 CPF -555.227.226-87 
End. Rua B nº 13 ~ Bairro Luxemburgo , Sttnta LuZ!a - MG 

l° Secretaria: Wugnçr·Magno.Afvcs dos.SIJllto,s 
Cart. ldcntidude: M--jB.298\107. C)'F -045.!27:Ói6-75 
End. Ruti. Vereador David Costaifcfi-c:im nº 08 Apta. 403 Bt "{)5 --:,Contagem MG 

2" Secretnrio : Many Nancy Ilragn Santos 
CurL Identidade: M~ 7.330.777 CPF-051.039.726-38 
F..nd. Rua Vereador Dnvhl Co.<tu Ferreira nº 08Apto. 403 BL 05, Contagem- MG 

1 º Tcsoureirll : Mnría Lcnír Braga dn Silva 
Cart. Identidade: M-7.330.781 CJ>F: 05.141.946-12 
End. I~ua Gcni Mateus nº 76 Bairro Boa Esperança - Santa Luzia -MG 

2º Tesoureiro : Natalia Stcfu.nie Braga da Silva 
Can. ldenti<ladc: MO- 13.406.246 CPF: 071.437.396-69 
End.Rua Geni lvinteus nº 76 • llnirro Boa Esperança -Santa I.uzia MG 

Declaro, ·outr.o~.I.~-Jltlf!,l:i.>téfci:idli:gm.~ não:li:mwlera.:o!rmembtos de sua Dirctoria·'PcJo 
excrc{cio-espéciífic(i_-d~.'Sillis~f~li&;hfüi .. _disttibui lucros~ vtúltà~ ·_ou boniflCaÇõe!:f a 

-. dfrigenteS, assOcía"doli' ·iJii mánfuíOOOh::S\Sob · Jietihu'Dià" forma;--destinattdõ· a- totalidade d:Js 
rendaS. apurnOas · uô · átci:idirii.Cntti :1>e0euc~;o:>gfatúito-<Jc. suas finrtiidndeS. 

Santa Luzia, 05 de Setembro de 2006. 
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PREFEITURA MUNICIPAL OE SANTA LUZIA 

LEI N. 1.949197 

"Declara de Utilidade Pública a Associação Batista Shalon 

Adonay" 

A Câmara Municipal de Santa Luzia. Estado de Minas Gerais. aprova e eu, Prefeito 

Muruc1pal, sanciono a segumtc Lei: 

Art. l º. - Fica declarada de utilidade pública a "Associação Bafüta 

Shalon Adonay", CGC 01.265.33210001-60 com sede na rua França n. 138, batrro 

Baronesa, no município de Santa Luzia. 

Art. 2°. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Santa .Luzia, em 29 de setembro de 1997. 

0;,.,c-«"'-/~/',_,q<l 
Cátia Regina de Jcsús Lopes 
Chefe de Gabinete 

é?,.,_,,;, 
Carlos Alberto Parrillo Calixto 

Prefeito Municípal. 

~ \}\ 1 
,J,_~ <-
""'-~. #-

f=-;-:;;:_f?ndo BtH::t Espcrõnça • Rua José Silvino Te1x:e1ra de Melo, s/nll · 33010.260 • Santa Luzia · fVlG 



.-\ COMISSÃO: Avaliação para fins de DOAÇÃO a Associação Balista Shalon Adonm 

C'.a 2rea 03, situada na Avenida Antônio Pinho Tavares. bairro ConJUilto Habttac1onal Cnstu1a, 

pertencentes a Área de Equipamento Comumtáno Pnvado com 3.751,00rn'. conforme memonal 

dcscnuvo e croqu1 anexo. 

A Comissão de Avaliação, nomeada pelo Decreto nº J .818/2006, de 28 de agosto de 2006, 

alrerado pelo Decreto nº 1.839/2006 de 07 de novembro de 2006 e pelo Decreto nº 2.068/2008, 

do b;rno. Sr. Prefeito Mun1c1pal, ap6s diligência no local, avalia o imóvel em questão. 

cons1dcra11do o valor de mercado atual. padrão construnvo, sua quantificação, topografia, 

ioc;;lização e outros em RS95.000.00 (noventa e cinco mil reais), 

Jose Carlos Mm;illillt\Matada Silva 
Ili .!'. n, 

LuisC~·Í·sP;~( . ·~ . 

q~.~/· .. ·~··· . 
Sul~·N Viaf\a '\ digão \ '· .. ~1..-V\w .. i~\ ....... . 
Gilê o Eduardo Teixeira 

~-. I ' 

-JJJ' r'~ l .:.._) _;. _;~ 

Santa Luzia, 17 de outubro de 2008. 

··~ ~ ~ G'tJ.arn Carreira Comprida e Santa Luz.ia • Min::ac:: n ...... ,,.,.,. - o ......... a - ,......., ........ ,.. ~ ...... __ 
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ÁREA DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO PRIVADO 
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01 
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PRIVADO DANDO ORIGEM AS AREAS O 1, 02, 03 E 04 (ÁREA REMANESCENTE) LOCALIZADA; 
NA AVENIDA ANTÔN!O DE PINHO TAV,A.RES, NO CONJUNrO CRJST!NA EM SANTA LUZ~A - MG 
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LOCAL: Con3unto Hab1tac10nal Crístma 

MUNICÍPIO: Santa Lima 

AREA (m2): 3.75l,00m2 

PllOPRIETÁRIO: COHAB-MG 

Denominação do bnóvel: Área 03 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Frente para Avenida Antomo de Pinho Tavares a uma distância de 75,00 metros, pelo lado 

direito a uma distância de 51,60metros perpendicular a esta avemda, confrontando-se 

com a Área 04 (Remanescente da Area de Equtp.), fundos a uma distância de 75,90 

metros.. sendo os primeiros 33, 70 metros com ângulo reto e os 42. 20 metros 

complementares com ângulo mterno igual a 170º14 '49" e pelo lado esquerdo a uma 

distância de 45,00 metros, ângulo interno, 99°20'29" com a mesma confrontação. 

perfazendo um perímetro de 247,50metros com Área igual a 3.751,00m2 

Santa Luzia, 20 de Maio de 2001l. 

Sn1~~~-!ti~1Wnrr 
ENGENHElRO AGPJMB!i8r.r 

CP-E.~. ['6.'??.2/fl 



Associação Batista Shalom Adonay 
CNPJ 01.265.33210001-60 

Av. Antônio de Ptnho Tavares. 670, Conjunto Cristina B, Santa Luzia - MG 

limo Sr. Prefeito Municipal 
José Raimundo Delgado 

Com cordiais cumprimentos, venho por meio desta, solicitar à esta Prefeitura 

Munícipal que seja concedida à Associação Batista Shalom Adonay, uma rirea situada à 

Avenida Antônio de Pinho Tavares. n.º. 670, Conjunto Cristma B, em Santa Luzia-MG. 

Trata-se de uma área de 3.751m2 cujo funcionamento da Sede da Associação func10na 

no local citado desde o ano de 1998, através do contrato de comodato realizado entre 

nossa íns!ttuição e a COHAB, e também, que a Associação já realizou benfeitorias no 

local, para viabilizar seu funcionamento, conforme documentação em anexo. V ale 

ressaltar que esta solicitação já foi feita a Cohab-MG, e que, em entendimento com a 

Prefeitura Municipal de Santa Luzia, a área já foi destinada a Prefeitura. 

Visto que a Associação é uma entidade filantrópica, que realiza projetos sociais 

de acompanhamento a crianças, adolescentes, jovens e idosos, da comunídade carente 

de nossa cidade, prestando assistência social e religiosa à famílias do Conjunto Cristma 

e adjacências é que vimos respeitosamente fazer tal solicitação. 

Certos de seu atendimento, desde já agradecemos. 

Atenciosamente . 

. 111dxc.°' ·m,Qi.{1°'~ p 
Pastora Márcia Braga da Silva 

Presidente 

Prefeitura Municipal de Santa Luzia 
Gabinete do Prefeito Municipal 
Av. VIll, n.º 50, Carreira Comprida 
Santa Luzia-MG 
CEP: 33045-090 



Associação Batista Shalom Adonay 
CNPJ 01.265.332/0001-60 

_4v . .11ntônio de Pinho Tavares. 670, Conjunto Cristina B, ,<:Janta Luzia - 1\--JG 

limo Srs. Vereadores Municipais 

Com cordiais cumprimentos, venho por meio desta. solicitar à esta Câmara 

Mumc1pal de Vereadores que seja concedida á aprovação do Projeto de Lei que concede 

á Associação Batista Shalom Adonay, uma área situada á Avenida Antônio de Pinho 

Tavares, n.º. 670, Conjunto Cristina B, em Santa Luzia-MG. Trata-se de uma arca de 

3.75lm2 cujo funcionamento da Sede da Associação funciona no local citado desde o 

ano de l 998, atraves do contrato de comodato realizado entre nossa instituição e a 

COHAB, e lambem, que a Associação já realizou benfeitorias no local. para viabilizar 

seu funcionamento, conforme documentação em anexo. Vale ressaltar que esta 

solicitação já foi feita a Cohab-MG, e que, em entendimento com a Prefeitura Murucípal 

de Santa Luzia, a área já foí destinada a Prefeitura. 

Visto que a Associação é uma entidade filantrópica, que realiza projetos socirus 

de acompanhrunento a crianças, adolescentes, jovens e idosos, da comunidade carente 

de nossa cidade, prestando assistência social e religiosa â famílias do ConJtmto Cnstma 

e adjacências e que vimos respeitosamente fazer tal solicitação. 

Certos de seu atendimento. desde já agradecemos. 

Atenciosrunente, 

r , h.4J 111 OJiA t,. 111 Cv<JJ"" (J.o.. rV,.-t, 
Pastora Márcia Braga da Silva 

Presidente 

Câmara Municipal de Santa Luzia 
Gabinete da Presidência da Câmara 
Rua Direita, 750, Centro 
Santa Luzía-MG 
CEP: 330.10-000 
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COHABDMG 
COMPANHiA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Contrato Particular de Doação de Imóvel que a Companhia 
de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG faz 
ao Município de Santa Luz1a/MG. 

Por este Instrumento particular, com força de escritura 
pública, em razão do disposto no paràgrafo 5° do artigo 61 da Lei Federal nº 4.380, de 
21 /08/1964, com as alterações introduzidas pela Lei 5.049, de 29/06/1966, a Companhia 
de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG, sociedade anônima, de economia 
mista estadual. CNPJ/MF nº 17.161.837/0001-15, sediada em Belo Honzonte/MG, a Rua 
Bernardo Guimarães, 2640, Bairro Santo Agostinho, na condição de Outorgante Doadora e 
assim ou como COHAB-MG, doravante, simplesmente designada e neste ato 
representada por seus Diretores ao final nomeados e assinados e o Município de Santa 
Luzia, entidade jurídica de direito público interno do Estado de Minas Gerais, CNPJ/MF nº 
18.715.409/0001-50, na condição de .. Outorgado··Donatano e assim ou como Município, 
doravante, simplesmente designado e neste ato representado por seu Prefeito Municipal 
ao final nomeado e ass1nado, têm entre si iusto e contratado celebrar a presente operação 
de Doação de imóvel, mediante as cláusulas e condições segu1ntes: 

PRIMEIRA: Por força do registro R-1 da matricula 350, livro 
2-B do Cartóno do Registro de Imóveis da Comarca de Santa Luzia, a COHAB-MG é 
senhora e legítima possuidora do terreno designado como área 03, com 3.751.00 m". 
integrante e ora destacada do terreno destinado a Equipamento Comunitáno Privado, com 
um total de 46.270,00 m2 , no Conjunto Habitacional Ba;rro Cnstina, no Município de Santa 
Luz1a/MG, area essa assim descrita e caractenzada: "Frente para Avenida Antônio de 
Pinho Tavares a uma distância de 75,00 metros, pelo lado direito a uma distância de 51,60 
metros perpendicular a esta avenida, confrontando-se com a Área 04 (Remanescente da 
Area de Equ1p.), fundos a uma distância de 75,90 metros, sendo os pnme1ros 33,70 metros 
com ângulo reto e os 42,20 metros complementares com ângulo interno igual·a 170°14'49" 
e pelo lado esquerdo a uma·distância de 45,00 metros, ângulo interno_, 99°20'29" com a__ 
mesma confrontação, perfazendo um perimetro de 247,50 metros com Área -~ 
3.751,00 m2

." 

SEGUNDA: Acedendo a pedido feito pelo Senhor Prefeito 
Municipal de Santa Luzia combinou a COHAB-MG, com o Murnc1pio de Santa Luzia/MG, 
devidamente autorizada por sua Diretoria e pelo seu Conselho de Administração, doar a 
ele, Murncip10, a refenda área, o que ora faz. 

TERCEIRA: Assim, efetivando essa operação, a 
Companhía de Habitacão do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG, por este instrumento, 
na melhor forma e para todos os efeitos de direito, transmite ao Municip10 de Santa 
Luzia/MG, todo o domínio, direito, ação e posse que até então detém sobre o imóvel 
descrito e caracterizado na cláusula pnmeira_ supra, obrigando-se, a todo o tempo; por sµi.· 

seus sucessores a fazer a presente doação boa, firme e valiosa, bem como a responder 
pela evicção de direito. 

f::J 8 
I/~ g~ ~· QUARTA: Declara, ademais, a Outorgante Doadora, sob 
l § ~ ~-- ';i sua responsabilidade civil e criminal e para os efeitos \l:la Lei Federa~ nº 743~, de 

r2V:-~ 5'. B. 18/12/1985 e do Decreto Federal nº 93.240, de 09/09/1~8.6, que o 1movel obJeco da 
,í .. ,,_ ~ ~ --' presente operacão se encontra livre e desembaracado d~ \iuaísquer gravames reais, 

~_,, E < fiscais, trabalh1sÍas e previdenciários e/ou decorrentes de feitd,s Judiciais rei persecutórios, a 
~-., não ser um ônus hipotecário de que serà ele desonerado ante do registro da presente 
~º Q operacão. ~ 

!\) .. \ 

~~~~~·~-->,;;~~ 

\ 
P,ua Bernardo Guimarães, 2640 - Sant_.~ ~~!~~te -t-

Telefone: (31) 3299-8500 f<íx: (31) 3299-8534 Cx Postal: 1'.~ 
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COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

QUINTA: Para efeitos patnmornais, atribui-se ao imóvel 
objeto presente operação, o valor de R$ 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais). 

SEXTA: O Município de Santa Luzia/MG, por seu Prefeito 
Murnc1pal, declara que a presente operação está em consonância com o que foi ajustado 
entre as partes. pelo que, agradecido, aceita a presente doação, tal como aqui descrita. 

SÉTIMA: Fica eleito o foro da Comarca de situação do 
imóvel, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
solução de qualquer pendência relativa a este contrato ou dele decorrente. 

Assim, achando-se justas e contratadas as partes, lavrou
se, em três (03) vias, para um só efeito, o presente contrato que, lido às mesmas partes e 
às testemunhas abaix , a tudo presentes, foi por todos aprovado e assinado. 

VALTER SILVA TE 
Di;etor de Habitação da COHAB-MG em Exe 

truu <l .· 

Outojte Doadora 

JOSÉ RA NDO~D::-:E:::L-:G::-:A:-::D:-::0:-----" 
Prefeito Municipal de Santa Luzia 

Outorgado Donatário 

, 
2ª - f}L' +· ~ ,.oJ.t,.A;JA-~ 

Nom'"'·/illaÍ!~tta ~uâltS _ãfl~ 
!>"' ... Cl·M-52Í.406·SSP·MG 

~ CPF: éPF 204 162.106-00 0"v j .,,,~ 

fQ ltJ1 ~ \ VVPUnds/Doacão2008Santaluzia 
1 ' ...J D.) J , 
\o 1/ ..... , 

'\::,-0 Y,
1 

:-..\ oY Rua Bernardo Gurmarães, 2640-Santo Agostinho CEP: 30140+082 -Belo Honzonte- MG 
~ Telefone: (31) 3299-8500 Fax. (31) 3299-8534 Cx Postal: 1.101 



PRE-08/179 
Belo Horizonte, 31 de março de 2008 

Prezada Pastora: 

Com meus cumprimentos e em resposta à correspondência datada de 1 O de março de 2008 e na 
qual V.Sª solicita à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG a 
renovação, pelo período de 1 O anos, do contrato de comodato da área de 1.225,00 m2

, onde se 
localiza a sede da Associação Batista Shalon Adonay, informo-lhe que a Consultoria e a 
Gerência Jurídica desta empresa estão examinando com o devido carinho e diligência o seu 
pleito. 

Posso adiantar a V.Sª que o setor juridico da COHAB-MG estuda a legalidade da renovação 
solicitada, à vista do fato de o contrato de comodato que originou a cessão de uso da área 
referida - situada na Avenida Antônio de Pinho Tavares, próximo às Quadras 119 e QC 10, no 
Conjunto Habitacional Cristina - ter sido finnado em 20 de jullzo de 1998, portanto, há mais de 
9 anos, e renovado por 3 vezes seguidas, até a data de 18 de jullzo de 2007, quando teve seu 
prazo expirado. 

Caso todo esse tempo consecutivo constitua impedimento legal para a renovação do comodato, o 
setor jurídico estuda também a legalidade da alternativa de se realizar novo comodato. Se uma 
das duas alternativas receber parecer favorável, fique V.Sª segura de que a Companhia irá adotá
Ja. superando a dificuldade que ora existe por obrigação e zelo da atual Diretoria da COHAB
MG com a administração do patrimônio público, consoante as diretrizes da ética administrativa e 
do Governo de Minas. 

Tão Jogo seja definido o parecer jurídico, a COHAB-MG entrará em contato' com a V.Sª. Mas, 
desde já auguro, que se encontre a solução que possa permitir a continuidade do apoio que a 
Companhia tem prestado à Associação Batista Shalon Adonay para a "prática de atividades 
filantrópicas", conf01me estabelece a finalidade da cessão do imóvel constante do contrato de 
comodato. 

Cordiais saudações, 

llmª Sr" 
Pastora A1árcza Braga da Silva 
M.D. Presidenta da Associação Batista Shalon Adonay 
SANTA LUZIA- MG 

Rua Bernardo Guimarães, 2640 - Santo Agostinho - CEP 30140-082-Belo Horizonte-MG 
Tel.: (31) 3299-8500 • Fax: (31) 3299-8534 • Cx. Postal: 1.101 



PRE-08/251 
Belo Horizonte, I 6 de maio de 2008 

Prezado Secretarío: 

Com meus cumprimentos e em resposta ao seu OF/SEGOV/nº 0556/08. datado de 28/04/2008 e no qual 
V.S' submete à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG o expediente da 
~ão Batista Shalorn Adonav. relativo à doação de terreno de propriedade desta em presa, situado 
·na Av. Antômo Dei Pino Tavares, próximo às Quadras 119 e QC lO no Conjunto Habitacional Cristina, 
presto os seguintes esclarecimentos: 

O relacionamento desta entidade com a COHAB-MG miciou-se em 20 de julho de 1998, quando foi 
firmado o pnrneiro contrato de comodato de uma área de 1 .225 m' nas quadras antes referidas. que 
originou a cessão de uso da área-referida, ou seja , ha 1nais àe 9 anos, e que foi renovado por 3 vezes 
seguidas, até a data de 18 de julho de 2007, quando teve seu prazo expirado 

Na data de 10 de março de 2008, a entidade encaminhou correspondência, solicitando à COHAB-MG a 
renovação, pelo período de 1 O anos, do contrato de comodato da área já mencionada. 

A legalidade de renovação deste pleito está sendo examinada, com a devida atenção e diligência, pela 
Consultoria e Gerência Jurídica desta Companhia. Caso todo esse tempo consecutívo constitua 
impedimento legal para a renovação do comodato, será estudada tarnbern a viabilidade legal de se realizar 
novo comodato. 

Se urna das duas alternativas receber parecer favorável, a Companhia irá adotá-la, superando a 
dificuldade que ora existe, ditada pela obrigação e zelo da atual Diretoria da COHAB-MG com a 
administração do patrimônio público, consoante as diretrizes da ética administrativa e do Governo de 
Minas. 

Tais circunstâncias foram formalmente comunicadas à Presidenta da Associação - Pastora Márcia Braga 
da Silva, através do Oficio PRE-08/J 79, de 31 de março de 2008. 

Cabe esclarecer finalmente ao nobre Secretário, que a doação pleiteada pela entidade ao Governador do 
Estado de Minas, encontra óbice legal, urna vez que a esta empresa é legalmente vedado fazer doações 
patrimoniais a entidades privadas. 

Este é o lustónco e o atual posicionamento do relac10narnento da COHAB-MG com a Associação Batista 
Shalorn Adonay. 

Colocando-me â disposição de V.Ex' para outros esclarecimentos e informações necessários, subscrevo
me 

Atenciosamente, 

Exmº Sr. 
Dr. Danilo de Castro 
DD. Secretario de Estado de Governo 
BELO HORIZONTE - MG 

á'~../~t'/d,I~ 
Teodo'Í'Õ Ã~si.r:'alnounier . 

Presidente 

Rua Bernardo Guimarães, 2640 ~Santo-Agostinho - CEP 30140-082 - Belo Honzonte - MG 
Tel.: (31) 3299-8500 • Fax: (31) 3299-8534 • Cx. Postal: 1.101 
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(CONTRATO~ COMODATO~ IMÓYEL ) 

COJWODANTK Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais -
COHAB/lVIG. sociedade anônima e de economia mista deste Estado, constituída nos 
termos da Lei 3403, inscrita no CGC!rv!F sob o nº 17.161.837/0001-15, ora 
representada pelo seu Presidente e por seu Diretor de Operações, ao final assmado(s). 

COJWODATÁRIO(A): Associação Batista Shalon Adonay, CGC!rv!F 
01.265-332/0001-60, com sede à Rua França, nº 138, Bairro Baronesa, nº 138, em 
Santa Luzia/l\IIG, representada por sua Presidenta, Sra, Márcia Braga da fülva, ao final 
assinada. 

DESCRICÃO DO IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO: Uma área de 1.225,00 
m2, sítuada na Av. Antônío de Pinho Tavares, próximo às Quadras 119 e QC-10, no 
Conjunto Habitacional Cristina, em Santa Luzía/MG, assím descrita e caracterizada: 
"Partindo do ponto Pl, na lateral direita da Avenida Antônio de Pinho Tavares 
(sentido sul/norte), sendo ponto de interseção com o prolongamento da lateral 
esquerda (sentido oeste/leste) da Rua Gerson Cândido dos Santos. tem início a 
presente descrição, segue-se, perpendicularmente à direita, pela lateral direita da citada 
avenída, adentrando pela Quadra de Equipamento Comunitário, numa distância de 
35,00m, até ao ponto P2; segue-se, perpendicularmente à direita, numa distância de 
35,00m, até ao ponto P3; segue-se, perpendicularmente à direita, numa distância de 
35,00m, até ao ponto P4, na lateral direita da Av. Antônio de Pinho Tavares; entre os 
pontos Pl e P4, a confrontação é, feita com terrenos da COHAB/MG, dai. segue-se, 
perpendicularmente à direita, pela lateral da citada Avenída, numa distância dé 35,00m, 
até ao ponto Pl, onde teve início a presente descrição. O perímetro é de 140,00 
metros, perfazendo uma área de 1.225,00 m2, ou seja, 12 a 25 ca, conforme croqui 
anexo, que é parte integrante desta descrição." OBS.: Integra o presente comodato, 
para todos os efeitos de direito, o Memorial Descritivo. e as plantas da área, anexas. 

PRAZO DO COIVIODATO: De até 05 (cinco) anos. 

FINALIDADE DA CESSÃO DO IMÓVEL Pratica de atividades filantrópicas. 

CLÁUSULAS ESPECIAIS QUE REGEIVI A PRESENTE CESSÃO DE 
IlWÓVEL EIVI COIVIODATO: 

~*~If'~82 - B. HTE - MG 
AIXA POSTAL 1.101 



COHAB - MG 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO D0-ESTADO DE MINAS GERAIS 

PRilVIEIRA: Constitui obrigação do(a) Comodatáno(a) a guarda, 
manutenção e cuidado do bem cedido; bem como a 

devolvê-lo quando solicitado. 

SEGUNDA: Constituem encargos do(a) Comodatário(a): a) o 
pagamento de qualquer tributo que venha a incidir sobre 

o imóvel cedido; b) o pagamento de todas as despesas com água, luz, taxa de esgoto e 
taxa de risco de incêndio. 

TERCEIRA: O(A) Comodatário(a) se obriga a utilizar o imóvel 
ora cedido em comodato para o fim acima especificado, 

não podendo ceder o uso ou utilização do imóvel, total ou parcialmente a terceiros, 
sob pena de rescisão imediata do presente comodato, com a imediata restituição do 
imovel cujo uso lhe é cedido. 

QUARTA: Obriga-se o(a) Comodatano(a) a defender o imóvel 
contra esbulho intentado por terceiros, comunicando á 

Comodante imediatamente, qualquer atos ou tentativa que neste sentido venha a se 
verificar. Obriga-se amda a zelar pelo imóvel mantendo-o sempre em perfeitas 
condições de uso. 

QUINTA: E vedado ao(à) Comodatário(a) erigir no imovel, cujo 
uso ora lhe é cedido, qualquer benfeitoria, sem prévia e 

expressa autorização da Comodante, ficando desde já estabelecido que qualquer 
benfeitoria quando autorizada, se incorporará ao imovel, para todos os fins de direito, 
não dando ao(à) Comodatáno(a) direito a qualquer indenização, nem lhe facultando a 
retenção do imóvel, uma vez declarada pela Comodante, a rescisão deste Contrato. 

SEXTA: Podera a Comodante, a qualquer tempo mediante 
prévio .. áviso ao(à) Comodatário(a), declarar rescindido 

este Contrato, obrigando-se o( a) Comodatário( a) a desocupar o imóvel ora cedido e 
entregando-o á Comodante, inteiramente desocupado e no estado idêntico ao que o 
recebeu, no prazo de 30 (trinta) dias, apos receber o aviso de rescisão. Após esse 
prazo a permanência do(a) Comodatárío(a) ou de terceiros no imóvel ora cedido se 
constituirá em esbulho possessorio, atribuindo-se á Comodante o direito de promover 
a Reintegração de Posse do imóvel, para cujo· fim reconhece o(a) Comodatário(a) o 
estabelecido nesta cláusula com a obngação de fazer e de entregar c01sa certa. 

SÉTI!VIA: A permanência do(a) Comodatário(a) no imóvel, após o 
decurso de prazo do aviso premonitório previsto na 

cláusula anterior, além de constituir em esbulho possessório, o(a) obrigará a pagar á 

Comodante, até a efetiva desocupação do imóvel no pagamento de um alµguel mensal 
correspondente a 50 UPF's. ,1.j(í;,J-

maior que a corresporui{nte ao ove! CUJO uso lhe e 
.. OITAVA: Não poderá o(a) c:JmoêfâÜ7io(a~uf.° fro/ea de terren~ 

RUA BERNARDO GUIMARÃES, 2640 -S~°'1J9f'~ t!~2 - B. HTE - MG 
TELEFONE. PABX (031) 299-8500 ~-;,'~~~-CAIXA POSTAL 1 101 
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cedido. Se tal ocorrer será rescindido de pleno direito este Contrato, observado o 
disposto pas cláusulas sexta e sétima anteriores. 

NONA: O(A) Comodatário(a) exercerá sobre o imóvel, cujo uso 
lhe e cedido, a posse provisoria em nome da Comodante. 

DÉCIMA: O foro deste Contrato e o da Comarca de Belo 
Horizonte, com a exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que, material ou processualmente seja. 

E, porque assim o quiseram, as partes achando-se justas 
e contratadas, lavrou-se o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que 
lido as mesmas e as testemunbas abaixo, a tudo presentes, foi por todos aprovado e 
assinado. 

Belo Horizonte, 20 de Julho de 1998 

E/ COMPANHIA DE HABIT 
COHAB/lVIG-COMODANT 

O DO ESTADO DE :MINAS GERAIS -

Presidente e Diretor de Opera -

E/ ASSOCIACÃO BATISTA SHALON ADONAY - COMODATÁRIA: 

TESTEJVIUNHAS: 

l)#OJt~à ~<t)CA clO- }dJw'--
MÃRcIA BRAGA DA SILVA 

Presidenta 

lª ,Ç .• ' ,.ç . .1ff .. s -'14'J4Á-r:i___ru<l: 
() tl 2ª-/~P~/~1~ 
~/ (//// 

EGUncWCOMSHALON. ( . 

RUA BERNARDO GUIMARÃES, 2640 -ff . . ~082 - 8. HTE - MG 
TELEFONE. PABX (031) 299-8500 - FAX 299-8534 - CAIXA POSTAL 1.101 
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COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

COlVIODANTE Companlua de Habitação do Estado de 1vlinas Gerais -
COHAB!IVIG. sociedade anôrúma de econoll1la místa 

estadual. com sede à Rua Bernardo Guimarães. nº 2.640. Santo Agostinho. em Belo 
Horizonte, CNPJn-.1F nº 17.161.837/0001-15, representada por seu Presidente e por 
seu Diretor de Habitação, ao final assinados. 

Associação Batista Shalon Adonay, CNPJ/MF 
01.265.332/0001-60, com sede á P ... ua Fra.riç~ nº 138~ 

Bairro Baronesa., nº 138., en1 Santa Luzía/ivíG, representada por sua Presidenta., Sra. 
Márcia Braga da Silva ao final assinada. 

Cortjunto Habitacional Cristina, em Santa Luw1/MG, assnn descríta e caracterizada. 
"Partindo do ponto Pl, na lateral direita da Avenída Antônío de Pinho Tavares 
(sentido sul/norte). sendo ponto de interseção com o prolongamento da lateral 
esquerda (sentido oeste/leste) da Rua Gerson Cândido dos Santos, tem inicio a 
presente descrição, segue-se, perpendicularmente â direita, pela lateral direita da citada 
averuda. adentrando pela Quadra de Equipamento Comurútàrio, numa distância de 
35,00m. até ao ponto P2; segue-se. perpendicularmente â direita numa distância de 
3 5,00m, até ao ponto P3; segue-se, perpendicularmente à direita numa distância de 
35,00m, ate ao ponto P4, na lateral direita da Av. Antônío de Pinho Tavares; entre os 
pontos Pl e P4, a confrontação e feita com terrenos da COHAB/MG; dai. segue-se, 
perpendicularmente â direita, pela lateral da citada Avenída, numa distância de 35,00rn, 
até ao ponto Pl, onde teve imc10 a presente descrição. O perímetro é de 140,00 
metros, perfazendo uma área de 1.225,00 m2

, ou seja, 12 a 25 ca conforme croqui 
anexo, que e parte integrante desta descrição." OBS.: Integra o presente comodato, 
para todos os efeitos de direito. o i\1emorial Descritivo. e as plantas da área, anexas. 

PRAZO DO COlVIODATO: De até 02 (dois) anos. 

FINALIDADE DA CESSÃO DO IMÓVEL. Prática de atividades filantrópicas. 

CLÁUSULAS ESPECIAIS Qill!; REGElVf A PRESENTE CESSÃO DE 
IMÓVEL ElVI COMODATO: /;/('/f!Y~ 

PRilVIEIRA: Constitui obngação do(a) Comodatáno(a) a guarda 
manutenção e cuidado do bem cedido. bem como a 

devolvê-lo quando solicitado. 

SEGUNDA: Constituem encargos do(a) Comodatário(a): a) o 
pagamento de qualquer tributo que venha a incidir sobre 

o imóvel cedido: b) o pagamento de todas as despesas com agua luz, taxa de esgoto e 
taxa de risco de incêndio. 

Rua Bernardo Gurmarães, 2640 - Santo Agostlnho CEP: 30140-082 - Belo Horizonte - MG 
Tel.: (31) 3299·8500 Fax: (31) 3299·8534 Cx Postal: 1.101 
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COHAB-MG 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

TERCEIR-\: O(Al Comodatano(aJ se obnga a utilizar o imóvel 
ora cedido em comodato para o fim acima especificado, 

não podendo ceder o uso ou utilização do imóvel, total ou parcialmente a terceiros, 
sob pena de rescisão imediata do presente comodato, com a imediata restituição do 
imóvel cu10 uso lhe é cedido. 

QUARTA: Obriga-se o(a) Comodatano(a) a defender o imóvel 
contra esbulho intentado por terceiros, comunicando à 

Comodante imediatamente, qualquer atos ou tentativa que neste sentido venha a se 
verificar. Obriga-se ainda a zelar pelo imovel mantendo-o sempre em perfeitas 
condições de uso. 

OUINTA: E vedado ao(á) Comodatáno(a) erigir no imóvel, cujo 
uso ora lhe é cedido~ qualquer benfeitoria, -sem pré\ria e 

expressa autorização da Comodante, ficando desde já estabelecido que qua1quer 
benfeitoria quando autorizada, se incorporará ao imóvel, para todos os fins de direito, 
não dando ao(á) Comodatàrio(a) direito a qualquer indenização, nem lhe facultando a 
retenção do imóvel, uma vez declarada pela Comodante, a rescisão deste Contrato. 

SEXTA: Poderá a Comodante, a qualquer tempo mediante 
prévio aviso ao(á) Comodatário(a), declarar rescindido 

este Contrato, obrigando-se o(a) Comodatário(al a desocupar o imovel ora cedido e 
entregando-o à Comodante, inteiramente desocupado e no estado idêntico ao que o 
recebeu, no prazo de 30 (trinta) dias, apos receber o aviso de rescisão. Após esse 
prazo a permanência do(a) Comodatário(a) ou de terceiros no imóvel ora cedido se 
constituira em esbulho possessorio, atribuindo-se à Comodante o direito de promover 
a Reintegração de Posse do imóvel, para cujo fim reconhece o(a) Comodatário(a) o 
estabelecido nesta cláusula com a obrigação de fazer e de entregar coisa certa. 

SÉTIMA: A permanência do(a) Comodatário(a) no imóvel, após o 
decurso de prazo do aviso premonitório previsto na 

cláusula anterior, além de constituir em esbulho possessório, o(a) obrigará a pagar à 
Comodante, até a efetiva desocupação do imóvel no pagamento de um aluguel mensal 
correspondente a 1 % (um por cento) ao valor do imovel. 

OITAVA: Não poderá o(a) Comodatário(a) utilizar área de terreno 
mruor que a çorrespondente ao imóvel cujo uso lhe e 

cedido. Se tal ocorrer será rescindido de pleno direito este Contrato, observado o 
disposto nas cláusulas sexta e sétima anteriores. 

NONA: O(A) Comodatário(a) exercerá sobre o imóvel, cujo uso 
lhe é cedido. a posse provisória em nome da Comodante. 

DÉCm-rA: O foro deste Contrato é o da Comarca de Belo 
Horizonte, com a exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que, r11ateriaf ou processualn1ente seja. 

Rua Bernardo Guimarães, 2640 - Santo Agostinho CEP: 30140-082- Belo Honzonte - MG 
Tel.: (31) 3299-8500 Fax: (31) 3299-8534 Cx Postal: 1.101 
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E, porque assim o quiseram, as partes achando-se Justas 
e contratadas, lavrou-se o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que 
lido as mesmas e as testemunhas abaixo, a tudo presentes, foí por todos aprovado e 
assinado. 

Belo Horizonte, 18 de julho de 2003. 

~\ ---- ~ 
ANTÔNlO AlJRELTANO ~~E lVTENDONÇA 

Presidente 

E_/ ASSOCIACÃO BATISTA SHALON ADONAY - COlVIODATÁRIA: 

TESTEíVIUNHAS: 

lIB;lM'nds!CornodatoCristmaSl1alon 

:MÁRCIA BRAGA DA SILVA 
Presidenta 

Rua Bernardo Guimarães, 2640 - Santo Agostinho CEP: 30140-082- Belo Horizonte - MG 
Tel.: (31) 3299-8500 Fax: (31) 3299-8534 Cx Postal: 1.101 
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Ct_ n" 079/04/DHB/GPI 

Tuna. Sra. 
Márcía Braga 

Belo Horizonte, 14 de Julho de 2004. 

Presidente da Assocíação Batista Shalon Adonay 
Santa Luzia 

Senhora Presidente: 

Com os nossos cumprimentos, encaminhamos â V.Sa_ 1 via do Contrato de Comodato, 
celebrado por esta Companhia e a Assocíação Batista Shalon Adonay, devidamente assinado 
pelas partes, tendo como objeto a área de 1.225,00 m2

, situada na Avenida Antônio de Pinho 
Tavares, s/nº, no Conjunto Habitacional Cristina, em Santa Luzia/MG. 

Atenciosamente, 

li<d@":__,/, 
#arcelo Gonçalves de qheiroz 

Díretor de Habítação 

RUA BERNARDO GUIMARÃES, 2.640 - sro AGOSTINHO - CEP 30140-082 - B. HTE - MG 
TELEFONE: PABX (031} 292-2700 - FAX RAMAL 1206 - CAIXA POSTAL 1.101 
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CONTRATO DE COMODATO DE IMÓVEL 

COl\iIODANTE. Companhia de Habitação do Estado de JYlinas Gerais -
COHAB/MG, sociedade anônima de economia mista 

estadual, com sede à Rua Bernardo Guimarães, nº 2.640, Santo Agostínho, em Belo 
Horizonte, CNPJ/MF nº 17.161.837/0001-15, representada por seu Presidente, Dr. 
Teodoro Alves Lamounier e por seu Diretor de Habitação. Dr. Marcelo Gonçalves de 
Queiroz, ao final assinados. 

COMODATÁRIO(A): Associação Batista Shalon Adonay, CNPJ/MF 
01.265.332/0001-60, com sede na Avenida Antônio de 

Pínho Tavares, 670, Bairro Cristina B, em Santa Luzia!MG, representada por sua 
Presidenta, Sra. Márcia Braga da Silva, ao final assinada. 

DESCRICÃO DO IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO: Uma área de 1.225,00 
m2, situada na Av. Antônio de Pínho Tavares, próximo ás Quadras 119 e QC-10, no 
Conjunto Habitacional Cristina, em Santa Luzia!MG, assim descrita e caracterizada: 
"Partindo do ponto Pl, na lateral direita da Avenida Antônio de Pinho Tavares 
(sentido sul/norte), sendo ponto de interseção com o prolongamento da lateral 
esquerda (sentido oeste/leste) da Rua Gerson Cândido dos Santos, tem ínício a 
presente descrição, segue-se, perpendicularmente â direita, pela lateral direita da citada 
avenida, adentrando pela Quadra de Equipamento Comunitârio, numa distância de 
35,00m, até ao ponto P2; segue-se, perpendicularmente à direita, numa distância de 
35,00m., até ao ponto P3; segue-se, perpendicularmente à direita, numa distância de 
35,00m, até ao ponto P4, na lateral direita da Av. Antônio de Pínho Tavares; entre os 
pontos Pl e P4, a confrontação é feita com terrenos da COHAB/MG, daí, segue-se, 
perpendicularmente â direita, pela lateral da citada Avenida, numa distância de 35,00m, 
até ao ponto Pl, onde teve inicio a presente descrição. O perímetro é de 140,00 
metros, perfazendo uma área de 1.225,00 m2, ou seja, 12 a 25 ca, conforme croqui 
anexo, que é parte integrante desta descrição." OBS.: Integra o presente comodato, 
para todos os efeitos de direito, o ·Memorial Descritivo, e as plantas da área, anexas. 

PRAZO DO COMODATO: 01 (um) ano. 

FINALIDADE DA CESSÃO DO IMÓVEL. Prática de atividades filantrópicas. 

CLÁUSULAS ESPECIAIS QUE REGEM A PRESENTE CESSÃO DE 
IMÓVEL EM COMODATO: 

PRIMEIRA: Constituí obrigação do(a) Comodatârio(a) a guarda, 
manutenção e cuidado do bem cedido, bem como a 

devolvê-lo quando solicítado. 

SEGUNDA: Constituem encargos do(a) Comodatârio(a): a) o 
pagamento de qualquer tributo que venha a incidir sobre 

Rua Bernardo Gu1marães1 2640 M Santo Agostinho- CEP: 30.140-082-Belo Horizonte -MG 
Tel.: (31) 3299-8500 ·Fax: (31) 3299-8534· Cx Postal: 1.101 
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o imóvel cedido; b) o pagamento de todas as despesas com água, luz, taxa de esgoto e 
taxa de risco de incêndio. 

TERCEIRA: O(A) Comodatário(a) se obriga a utilizar o imóvel 
ora cedido em comodato para o fim acima especificado, 

não podendo ceder o uso ou utilização do imóvel, total ou parcialmente a terceiros, 
sob pena de rescisão imediata do presente comodato, com a imediata restituição do 
imóvel cujo uso lhe é cedido. 

QUARTA: Obriga-se o(a) Comodatário(a) a defender o imóvel 
contra esbulho intentado por terceiros, comunicando á 

Comodante imediatamente, qualquer atos ou tentativa que neste sentido venha a. se 
verificar. Obriga-se ainda a zelar pelo imóvel mantendo-o sempre em perfeitas 
condições de uso. 

QUINTA: É vedado ao(à) Comodatário(a) erigir no imóvel, cujo 
uso ora lhe é cedido, qualquer benfeitoria, sem prévia e 

expressa autorização da Comodante, ficando desde já estabelecido . que qualquer 
benfeitoria quando autorizada, se incorporará ao imóvel, para todos os fins de direito, 
não dando ao(à) Comodatário(a) direito a qualquer indenização, nem lhe facultando a 
retenção do imóvel; uma vez declarada pela Comodante, a rescisão deste Contrato. 

SEXTA: Poderá a Comodante, a qualquer tempo mediante 
prévio aviso ao(à) Comodatário(a), declarar rescindido_. 

este Contrato, obrigando-se o(a) Comodatário(a) a desocupar o imóvel ora cedido e 
entregando-o á Comodante, inteiramente desocupado e no estado idêntico ao que o 
recebeu, no prazo de 30 (trinta) dias, após receber o aviso de rescisão. Após esse 
prazo a permanência do(a) Comodatário(a) ou de terceiros no imóvel ora cedido se 
constituirá em esbulho possessório, atribuindo-se à Comodante o direito de promover 
a Reintegração de Posse do imóvel, para cujo fim reconhece o(a) Comodatário(a) o 
estabelecido nesta cláusula com a 9brigação de fazer e de entregar coisa certa. 

SÉTIMA: A permanência do(a) Comodatário(a) no imóvel após o 
decurso de prazo do aviso premonitório previsto na 

cláusula anterior, além de constituir em esbulho possessório, o(a) obrigará a pagar. à 
Comodante, até a efetiva desocupação do imóvel no pagamento de um aluguel mensal 
correspondente a 1 % (um por cento) ao valor do imóvel. 

OITAVA: Não poderá o(a) Comodatário(a) utilizar área de terreno 
maior que a correspondente ao imóvel cujo uso lhe é 

cedido. Se tal ocorrer será rescindido de pleno direito este Contrato, observado o 
disposto nas cláusulas sexta e sétima anteriores. 

NONA: O(A) Comodatário(a) exercerá sobre o imóvel, cujo uso 
lhe é cedido, a posse provisória em nome da Comodante. 

Rua Bernardo Guimarães, 2640 -Santo Agostinho - CEP: 30.140-082 - Belo Horízonte - MG 
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DÉCIMA: O foro deste Contrato é o da Comarca de Belo 
Horizonte, com a exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que, material ou processualmente seja. 

E, porque assim o quiseram, as partes achando-se justas 
e contratadas, lavrou-se o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que 
lido as mesmas e as testemunhas abaixo, a tudo presentes, foi por todos aprovado e 
assinado. 

Belo Horizonte, 18 de julho de 2005. 

fj COMPANHIA DE HABITACÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
COHAB/MG- COMODANTE: 

Dir!!tor de Habitação 

f/ ASSOCIACÃO BATISTA SHALON ADONAY - COMODATÁRIA: 

if(átúi ~. 01J9- cPA ~' 
MÁRCIA BRAGA DA SILVA 

Presidenta 

,. 

TESTEMUNHAS: 

lª - /0, ,,_s..: ,q é:V~ /! ~ e!~ 
/ 7 

2ª -
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

?vIBA/nds/ComodatoCristinaShalon 

Rua Bernardo Guimarães, 2640 - Santo Agostinho - CEP: 30.140-082 - Belo Horizonte - MG 
Tel.: {31) 3299-8500 •Fax: {31) 3299-8534 • Cx Postal: 1.101 
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE COMODATO 
ENTRE A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-COHAB-MG E A 
ASSOCIAÇÃO BATISTA SHALON ADONAY. 

A Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG, CNPJ/MF sob o nº 
17.161.837/0001-15, sediada à Rua Bernardo Guimarães, 2640, Bairro Santo Agostinho, em 
Belo Horizonte/MG, neste ato representada por seu Presidente Teodoro Alves Lamounier, 
brasileiro, CI nº M-106.869, SSP/MG, CPF nº 006.424.876-34 e por seu Diretor de Habitação, 
Eduardo Brás Neto Almeida, brasileiro, CI nº M-82.411, SSP/MG, CPF nº 141.357.796-20, 
residentes e domiciliados em Belo Horizonte/MG e a Associação Batista Shalon Adonay, 
CNPJ/MF 01.265.332/0001-60, com sede na Avenida Antônio de Pinho Tavares, 670, Bairro 
Cristina B, em Santa Luz1a/MG, representada por sua Presidenta, Sra. Márcia Braga da Silva, 
ao final assinada, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Comodato, 
mediante as cláusulas e condições abaixo previamente entendidas e expressamente aceitas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: De comum acordo, as partes já qualificadas, resolveram prorrogar 
por mais 12 (doze) meses o prazo do contrato de comodato celebrado na data de 18/07/2005, 
com data retroativa ao dia 18/07/2006, do imóvel com área de 1225,00m', situada na Av. 
Antônio de ,Pinho Tavares, próximo ás Quadras 119 e QC-10, no Conjunto Habitacional 
Cristina, em Santa Luz1a/MG. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições do contrato firmado 
anteriormente que não colidirem com o presente instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Para dirimir quaisquer questões advindas do presente Termo, fica 
eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG, com renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seia. 

E por estarem as partes JUStas e acordadas, firmam o presente TERMO, em duas (2) vias de 
igual teor e forma, perante as duas (2) testemunhas abaixo, que rambérn o subscrevem. 

TESTEMUNHAS: 

Belo Horizonte, 31 e JUiho de 2006. 

~~tifu-1\/LEIDA 
Diretor de Habitação 

co~pda~r 

MÁRCIA ~:/&t~ 
Presidenta Associação Batista Shalon Adonay 

Comodatária 

MFN/ndsfTAProrrogaçãoComodatoSLuz1a 

PastorálMátCJ~irqga da Silva 
J L (IRESio<r 

ASSOCIAÇAo'sÀTrsTA SHALOM ADOllAY 

Rua Bernardo Guimarães, 2640 - Santo Agostinho - CEP; 30140-082 - Belo Horizonte - MG 
Tel.: (31) 3299-8500 •Fax: (31) 3299-8534 • Cx. Postal: 1.101 
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OF .079/DHB/GPI-2006 Belo Horizonte, 31 de agosto de 2006 

A 
Presidenta da Associação Batista Shalon Adonay 
Pastora Márcia Braga da Silva 

Vimos através deste, encaminhar-lhe uma cópia do contrato de comodato assinado entre a Cohah-MG 
e a Associação Batista Shalon Adonay da área de 1.225,00 m2 na Av. Antônio de Pinho Tavares nº 
670, bairro Cristina em Santas Luzia. 

Para maiores esclarecimentos favor enh·ar em contato com Adriana Braga. Gerente de Patrimôr>io 
Imobiliário, através dos telefones 3299-8630 / 3299-8631. 

Atenciosamente, 

,1/ / qn~ '6--
~ianaBraga 

Gerente de Patrimônio Imobiliário 

RUA BERNARDO GUIMARÃES. 2.640 • sra AGOSTINHO • CEP 30140-082 - B. HTE • MG 
TELEFONE: PABX (031) 292-2700 · FAX RAMAL 1206 - CAIXA POSTAL 1.101 



ASSEMBLÉIALEGISLATIVA 
DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Prezada Pastora Márcia, 

Com os meus cumprimentos e conforme 
solicitado, encaminho-lhe cópia da Página do "Minas 
Gerais" com a publicação da Lei nº 17.639, que declara 
de utilidade Pública a Associação Batista Shalom 
Adonay. 

Cordial abraço, 

Belo Horizo e, 15 de julho de 2008. 
'/ 

_,/"V 
.!" 

,- Deput o IRÁNI BARBOSA 
Presidente da missão de Relações Internacionais 

• 



PREFEITURA-MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

LEI N. 1.949/97 

"Declara de Utilidade Pública a Associação Batista Shalon 

Adonay". 

A Câmara Municipal de Santa Luzia, Estado de Minas Geraís, aprova e eu, Prefeito 

Munícípal, sanciono a seguinte Ler: 

Art. 1 º. - Fica declarada de utilidade pública a "Associação Batista 

Shalon Adonay", CGC 01.265.332/0001-60 com sede na rua França n. 138, bairro 

Baronesa, no município de Santa Luzia. 

Art. 2°. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3°. - Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Santa Luzia, em 29 de setembro de 1997. 

ac..-C---L-C·-c/-i-y'~d. 
Cátia Regina de Jesu's Lop{s 

L?~·) 
Carlos Alberto Parrillo Calixto 

Chefe de Gabinete Prefeito Municipal. 

~~~ -· 

-

Fazenda Boa Esperanca • Rua Jose Silv1no Teixeira de Melo, s/n ° · 33010.260 · Santa Luzia · MG 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

ATESTADO DE REGISTRO 

O CONSELHO NACIONAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL-CNAS. 
no uso dos atribuições que lhe confere o artigo 18 do Lei nº 
8.742, de 7 de dezembro de 1993 e. de acordo com o artigo 8º. 
do Lei nº l .493, de 13 de dezembro de 1951, ATESTA que o(o) 
"ASSOCIAÇÃO BATISTA SHALON ADONAY" 

-
portodor(o) do CGC nº 01.265.332/0001-60 .. sediodo(o) em 
SANTA LUZIA , LJF MG -. 

acho-se REGISTRADO(A) neste Conselho. conforme Resolução 
nº 193 . de_QiJ_l:3_/98 . publicado no Diário Oficial 
do União em __illl_/_ü_ /98 Seção 1. julgando o processo 
nº 44006.003391/98-90 

---:-.::o...f~ ---
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YOLANDA TEIXEIRA 

REMANESCENTE DA AREA DE OMUNITÁRIO PRIVADO 

o 
Areo N ° on Aect·r· 5i 

-------

____ _,," 

----

, ~-~/~---/~I 
>, "> ;.<<~ Edificações· 

. ·--
: 

1 lCOnd . J 

, , ~------------------....------- ...... _ 

//,' ----------

LEVANTAMENTO 

03 

3.751,00m' 

TOPOGRÁFICO 

\ 
~\ ___ __ 

·<o ~ --

..... ____ _ 

rc::rA'" 1--'-' Ll""I TITULO 
1 1000 

LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL DE UMA AREA DENOMINADA ÁREA 03. PARTE DE 
AREAS (m') UMA AREA MAIOR DESTINADA PARA EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO PRIVADO, TERRENO LOCALIZADC 

02: 1.522.00 NA AVENIDA ANTÔNIO DE PINHO TAVARES NO CONJUNTO HAB. CRISTINA EM SANTA LUZIA - M·3 

03: 3.751,00 
PROPRIETÁRIO 

i<emonesc.:40.997,00 

COHAB - MG 
Areo Total: 46.270.00 

BAIRRO 
!Dt.SE~HO CONJUNTO HAB. CRISTINA 

' 
; r1r:: to RESPONSAVEL TÉCNICO CREA 

Ju!ho de 2008 5anto5~á~d~~ 86.732/D 
'--- - -

1 

1 

' 1 
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LOCAL: Conjunto Habitacional Cristina 

MUNICÍPIO: Santa LUZJa 

ÁREA (m2): 3.751.00m2 

PROPRIETÁRIO: COHAB - MG 

Denominação do Imóvel: Área 03 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Frente para Avenida Antomo de Pinho Tavares a uma distância de 75,00 metros, pelo lado 

direito a uma distância de 5 l ,60metros perpendicular a esta avenida, confrontando-se 

com a Área 04 (Remanescente da Área de Equip.), fundos a uma distância de 75.90 

metros. sendo os pnmeHos 33, 70 metros com ângulo reto e os 42,20 metros 

complementares com ângulo interno igual a 170°14'49" e pelo lado esquerdo a uma 

distância de 45,00 metros. ângulo mterno, 99°20'29" com a mesma confrontação. 

perfazendo um perímetro de 247,SOmetros com Área igual a 3.751,00m2 

Santa Luzia, 20 de Maío de 2008. 

8al@s1~à&f-fte'6lwerrr 
ENGENHEÍRO AüPJMENAt:" 

CRt1P .. 86.732íD 



LOCAL: Conjunto Habitacional Cristina 

MUl'll:CÍPIO: Santa LUZla 

ÁREA (m2): 3.751,00m2 

PROPRIETÁRIO: COHAB - MG 

Denominação do Imóvel: Área 03 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Frente para Avemda Antonio de Pinho Tavares a uma distância de 75,00 metros, pelo lado 

direito a uma distância de 5 l ,60metros perpendicular a esta avemda, confrontando-se 

com a Area 04 (Remanescente da Área de Eqmp.), fundos a uma distância de 75.90 

metros, sendo os pnmeiros 33,70 metros co:n ângulo reto e os 42.20 metros 

complementares com ângulo interno igual a 170°14 '49" e pelo lado esquerdo a uma 

distância de 45,00 metros, ângulp interno, 99º20'29" com a mesma confrontação. 

perfazendo um perímetro de 247 ,50metros com Área igual a 3. 751,00m2
. 

Santa Luzia, 20 de Maio de 2008. 
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f:;1_;Jaci de Santa Lucia, Minas Gerais, BRASIL - Av. Antonio del Pino Tavares!--!" 

ó?O Cnstrna B - Teléfono: 0055 3'1 36379188 -

Pa:;cora Marcía Braga fPres1denta de la Asociación Batista Shalom Adonay; 

CAMPAFIA DE SOLIDARIDAD PARA APOYAR A LOS Mlf~os QUE 

RECll3EN AYUDA DE LA ASOCIACION BATISTA SHALOM ADOHAY 

EN LA CIUDAD DE SANTA LUCIA - MINAS GERAIS (BRA.SILI 
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·:,.? 1 COH.L\B~í\11G 
<~ ~· COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO OE MINAS GERAIS 

PRE-08/179 
Belo Horizonte, 31 de março de 2008 

:,:•·, meus cumprimentos e em resposta à correspondêncía datada de 10 de março de 2008 e na 
u' V.S" solicita à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG a 

.··c:;uvução, pelo período de 10 anos, do contrato de comodato da área de 1.225,00 mº, onde se 
'::caiiza a sede da Associação Batista Shalon Adonay, informo-lhe que a Consultona e a 
:. '.c:J:ncm Junclica desta empresa estão examinando com o devido carmho e diligência o seu 

i'usso adiantar a V.Sª que o setor jurídico ela COHAB-MG estuda a legalidade da renovação 
sll!iutada, à vista elo fato de o contrato de comodato· que origínou a cessão de uso da área 
··e'.crnfa- sttuada na Avenida Antônio ele Pinho Tavares, prox1mo às Quadras 119 e QC 10, no 
· "cjuccto Habl1ac10nal Cristina - ter sido firmado em 20 de julho de 1998, portanto, ha mais de 

cic:cs. e renovado por 3 vezes seguidas, até a data de 18 de jullzo d~ 2007, quando teve seu 
·,--:-[...:.':;;irado . 

. -·''·' todo esse tempo consecutivo constitua impedimento legal para a renovação do comodato, o 
,, 1uridico estuda também a legalidade da alternativa de se realizar novo comodato. Se uma 
, :'uas alternativas receber parecer favorável, fique V.Sª segura de que a Companhia Jrá adota
.iuperando a dificuldade que ora existe por obrigação e zelo da atual Diretoria da COHAB
, eom a aclmmístração do patrimônio público, consoante as diretrizes da ética administrativa e 

c'c> Governo ele Minas. 

! é'.o íogo seja defimclo o parecer jurídico, a COHAB-MG entrará em contato com a V.Sª Mas, 
ccsclc já auguro, que se encontre a solução que possa perrmtrr a contmuidacle elo apoio que a 
'. umpanhia tem prestado à Associação Batista Shalon Adonay para a "prátíca de a!Jv1dades 
!i \,,·,ntróp1cas", conforme estabelece a finalidade da cessão do imóvel constante do contrato de 

i'uswra 1\dârcw Braga da Silva 
'vi.'). Presidenta da Associação Batísta Shalon Adonay 
_::;;\ '-iT A LUZIA - !VIG 

Rua Bernardo Guimarães, 2640 - SantO Agostinho - CEP 30140-082 - Belo Honzonte - MG 

Te!.: (31) 3299-8500 • Fax: (31\ 3299-8534 • Cx. Postal: 1.101 



Associação Batista Shalom Adonay . 
CNPJ 01.265.332/0001-60 

Av. Antônio de Pinho Tavares. 670. Conjunto Cristina B, Santa Luzia MG 

limo Srs. Vereadores Municipais 

Com cordiais cumprimentos, venho por me10 desta. solicitar â esta Câmara 

Municipal de Vereadores que seja concedida â aprovação do Projeto de Lei que concede 

â Associação Batista Shalom Adonay, uma ârea situada â Avenida Antônio de Pinho 

Tavares. n.º. 670. Conjunto Cristina B, em Santa Luzia-MO. Trata-se de uma área de 

3.75lm2 cujo funcionamento da Sede da Associação funciona no local citado desde o 

ano de 1998. através do contrato de comodato realizado entre nossa instituição e a 

COHAB. e tan1bém, que a Associação já realizou benfeitorias no local, para viabilizar 

seu funcionamento. conforme documentação em anexo. Vale ressaltar que esta 

solicitação já foi feita a Cohab-MG, e que. em entendimento com a Prefeitura Municipal 

de Santa Luzia, a área já foi destinada a Prefeitura. 

Visto que a Associação é uma entidade filantrópica. que realiza projetos sociais 

de acompanhamento a crianças, adolescentes, jovens e idosos. da comunidade carente 

de nossa cidade, prestando assistência social e religiosa â famílias do Conjunto Cristina 

e adjacências é que vimos respeitosamente fazer tal solicitação. 

Certos de seu atendimento, desde já agradecemos. 

Atenciosamente, 

r 

1/,(0J-Ve,,& \\17 C~C!\ 
Pastora Márcia Braga da Silva 

Presidente 

Câmara Municipal de Santa Luzia 
Gabinete da Presidência da Câmara 
Rua Direita, 750, Centro 
Santa Luzia-MG 
CEP: 33010-000 



Associação Batista Shalom Adonay 
CNPJ 01.265.332/0001-60 

Av. Antônio de Pinho Tavares, 670, Conjunto Cristina B, Santa Luzia - lvíG 

limo Sr. Prefeito Municipal 
José Raimundo Delgado 

Com cordiais cumprimentos, venho por meio desta, solicitar à esta Prefeitura 

Municipal que seja concedida à Associação Batista Shalom Adonay, uma área situada à 

Avenida Antônio de Pinho Tavares, n.º. 670, Conjunto Cristina B, em Santa Luzia-MO. 

Trata-se de uma área de 3.75lm2 cujo funcionamento da Sede da Associação funciona 

no local citado desde o ano de 1998, através do contrato de comodato realizado entre 

nossa instituição e a COHAB, e também, que a Associação já realizou benfeitorias no 

local, para viabilizar seu funcionamento, conforme documentação em anexo. Vale 

ressaltar que esta solicitação já foi feita a Cohab-MG, e que, em entendimento com a 

Prefeitura Municipal de Santa Luzia, a área já foi destinada a Prefeitura. 

Visto que a Associação é uma entidade filantrópica, que realiza projetos sociais 

de acompanhamento a crianças, adolescentes, jovens e idosos, da comunidade carente 

de nossa cidade, prestando assistência social e religiosa à famílias do Conjunto Cristina 

e adjacências é que vimos respeitosamente fazer tal solicitação. 

Certos de seu atendimento, desde já agradecemos. 

Atenciosamente, 

-1ttcv~C. 'e. íri-011 °' ~ }-Í 
Pastora Márcia Braga da Silva 

Presidente 

Prefeitura Municipal de Santa Luzia 
Gabinete do Prefeito Municipal 
Av. VIII, n.º 50, Carreira Comprida 
Santa Luzia-MG 
CEP: 33045-090 



'',::: L\..RIO: COHAB - MG 

Denominação do Imóvel: Área 03 

i '· • \ 'J> no p ERÍA1ETRO 

:, A•.•eu;da Antonio de Pinho Tavares a uma distância de 75,00 melros. pelo i;"1.. 

·<!rnn distá11c1a de 51 ~DO metros JJerpendicular a esta aYen1da. con !'ron t a11d \) ···· 

··'" De\ \Remanescente da Area de Equ1p.), fundos a uma dis1ànc1e1 ,k 

""'' os primeiros 33,70 metros com ângulo reto e os ->2.2u •nc, 

·"",-.,s com ângulo mterno igual a 170°14'49" e pelo lado esqueruo '' ,;,., . 

.. :.: -t' no metros, ângulo mterno, 99°20'29" com a mesma confrc.1:wc.'1. 

,. um penmetro de 247,50metros com Area igual a 3. 75L00m2 

Sm11a Luzia. 20 de Mmo de 200\í. 
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CREA 

86 732/D 
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Projeto de Lei n. /2.008. 

"Autoriza o Poder Executivo a desafetar e doar área 

pública de 3. 751,00m2, localizada neste Município e dá 

outras providências". 

A Câmara Municipal de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais, aprova, 

e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 

desafetar e doar uma área pública de 3.751,00m2. referente à área 03, 

situada na Avenida Antônio Pinho Tavares, bairro Conjunto Habitacional 

Cristina, neste Município, conforme especificações contidas no laudo de 

avaliação n. 111 /2008, no memorial descritivo e no levantamento 

topográfico, à Associação Batista Shalon Adonay, inscrita no CNPJ sob o n. 

01.265.332/0001-60, com sede na Av. Antônio de Pinho Tavares, 670, 

Conjunto Cristina B, Santa Luzia/MG. 

Art. 2°. A doação descrita no art. 1 º· dessa lei impõe à donatária 

manter no imôvel doado uma sede onde sejam desenvolvidas atividades 

assistenciais. 

Parágrafo único. O desvio da finalidade prevista neste artigo, antes de 

completados cinco anos desta doação, implica na reversão do bem ao 

Patrimônio Público, cláusula que deverá constar do Registro do Imóvel. 
-·-,_ 

Art. 3°. Esta Lei €~traem vigor n~;i.a.l;§a de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
\ 

\.: 

S=t ma,, b 'f f utubro do 2 008 

José Rai n\io Delgado 
\; .. 

ti Prefeito Munici1al 

·~~JJ'J:;J ' ' JJJ- ~j:;J 
Av. Oito. nº 50 • Bairro Carreira Comprida •Santa Luzia o Minas Gerais• Brasil• CEP 33.045.090 



Santa Luzia, 17 de Outubro de 2.008. 

Mensagem n. 030/2008 

À 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

At.: Ex.mo. Sr. Vereador Presidente 

Ref.: Projeto de Lei 

Sr. Vereador Presidente; 

Tenho a honra de enviar a essa egrégia Casa Legislativa, o 

Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a desafetar e doar área 

pública de 3. 751,00m2, localizada neste Município e dá outras 

providências". 

O citado projeto de lei visa autorizar a desafetação e a doação da 

área pública de 3.75l,00m2, referente à área 03, situada na Avenida 

Antônio Pinho Tavares, bairro Conjunto Habitacional Cristina, pertencentes 

à Área de equipamento comunitário privado, para a Associação Batista 

Shalon Adonay. 

A doação ora proposta visa regularizar a posse velha da referida 

Associação, visto que esta já se encontra como comodatária do imóvel, desde 

de 1998. Conforme. demonstram os Contratos anexos, em 20 de julho de 
'--z-

1998 e, posteriormente), em 2003, 2005 e 2006, a COHAB/MG firmou 

contratos de comodato coà,a Associação Batista Shalon Adonay, de parte da 
\, 

área em questão, para 

filantrópicas. 

qudy; a mesma realizasse no local suas atividades 
.· ~:. 

t"i-_ 

~,/' 
Em 23 de setembr~ de 2008, a área foi doada ao Município de 

t<'; 
Santa Luzia e a. referida Assocfação sabendo disso requereu a 

&;;\• JJ"J3.J . ~JJJ-.~j3.J 
~o~~~>b 
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área uma vez que pretende continuar com seus projetos sociais. Assim, com 

esse projeto pretende-se a regularização de uma questão fátíca, existente 

desde 1998, uma vez que a Associação já é a possuidora da área e, inclusive 

já realizou inúmeras benfeitorias na mesma. 

Percebe-se que a doação encontra-se revestida de extremo 

interesse público vez que, além de regularizar a situação ora apresentada 

visa possibilitar à Associação donatária, a ampliação de suas atividades 

filantrópicas. 

Há que se ressaltar ainda, que a Associação Batista Shalon 

Adonay é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 20 de julho de 

1996, foi declarada de utilidade pública em 29 de setembro de 1997, por 

meio da Lei Municipal n. 1.949 e, em 14 de julho de 2008, foi declarada de 

utilidade pública pela Lei Estadual n. 17.639. Além disso, està registrada 

como entidade de Assistência Social junto aos Conselhos Nacional e 

Municipal de Assistência Social. 

Lado outro, o presente projeto encontra previsão legal no art. 109, 

I, "b" da Lei Orgãnica Municipal e art. 17, l, "b" da Lei 8.666/93. Verbis: 

"Art. 1 T A alienação de bens da Administração Pública, 
subordinada à existência de interesse público devidamente 
iusti(icado, será precedida de avaliação e obedecerá às 
seguintes normas: 

1 ~·quando imóveis, dependerá de autorização legislativa 
parà\ órgãos da administração direta e entidades 
autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as 
entidadêp paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de 
licitação 1\_g modalidade de concorrência, dispensada esta 
nos seguint~s casos: 

\. 
• 

~JJ'Jl) 

w 
V 

-~~-
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[ ... ] b) doação, 1 pennitida exclusivamente para outro órgão 
ou entidade da administração pública, de qualquer esfera 
de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f e h"; 

Dos dispositivos legais citados, abstrai-se que são requisitos 

para a doação de imóvel pela Administração, além do interesse público, a 

avaliação prévia do bem e lei autorizativa. 

Portanto, no atual cenário jurídico-constitucional pátrio, a 

doação de bens públicos a particulares é plenamente viável, sendo, inclusive, 

dispensada a licitação, desde que atendidos os requisitos legais a tanto. 

Além das já mencionadas providências misteres à doação de 

bens, na forma do art. 17, I, "b", da Lei 8.666/93, aqui, cabe especial 

atenção ao §4º do mesmo artigo: 

''.Art. 17 . ..................................... . 

§4ª. A doação com encargo será licitada e de seu 
instrumento constarão obrigatoriamente os encargos, o 
prazo de cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de 
nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso 
de interesse público devidamente justificado". (grifo 
nosso) 

Assim; o pfqcesso licitatório é dispensado em caso de interesse 

público, que é o caso em "qµestão, tendo em vista a situação do donatário e a 

sua atividade de interesse so,c;:ial. 

\e 
t 
IV 
it 

1 Diante da nítida ínconstitucionalidJde do disposto na alinea "b", do inciso !, d 
Supremo Tribunal Federal, na ADh 927-3cRS, suspendeu liminarmente a 

··' ,, ~ ::·~}=Jentj, -.· ~:· ")"''º 'T, .MTl:· ij· ··~·-- ... J. 
~~· • ,__; .. J .1 .. 
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O Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG - assevera 

em diversos de seus julgados a necessária utilização e o investimento que o 

donatário se deve comprometer, sob as iras da lei: 

"DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO - INOBSERVÃNCIA DA 
FINALIDADE DO USO DO BEM - REVERSÃO DO BEM 
DOADO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA. - Se 
o donatário deixou de atender às finalidades impostas pelo 
Município no ato da doação do imóvel, impedindo a 
municipalidade de dar ao imóvel a destinação que o bem da 
coletividade exige, evidencia-se o desvio de finalidade a 
justificar a reversão do imóvel ao património público».2 

Logo, autorizada a doação, o donatário terá que atender ao 

encargo imposto pelo Município, não podendo deixar de realizar suas 

atividades de utilidade púbica justificadoras do ato de doação. 

Por todo o exposto e, considerando que o projeto em questão 
r ~,' 

encontra-se amparado pela legislação vigente e que o Município tem ~ 

competência para legislar sobre assuntos de interesse local, especialmente, 

quanto à administração, utilização e alienação dos bens públicos municipais 

(art. 30 CR/88 e art. 16, XXII e XXXVI da LOM), requer a aprovação do 

projeto anexo nos termos propostos. 

Consoante o disposto no artigo 52 da Lei Orgãnica Municipal, 

solicito seja esse Projeto de Lei a reci o em caráter de extrema urgência. 

~ ~:C:~ºaj~'.'.'2"· ---:----::----' 
José Raimundo [leigado 

\,, 
Prefeito Municipal'. y; 

\~:-· 

~·, 
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Projeto de Lei n. /2.008. 

"Autoriza o Poder Executivo a desafetar e doar área 

pública de 3. 751,00m2, localizada neste Município e dá 

outras providências". 

A Câmara Municipal de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais, aprova, 

e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Leí: 

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 

desafetar e doar uma área pública de 3.751,00m2, referente à área 03, 

situada na Avenida Antônio Pinho Tavares, bairro Conjunto Habitacional 

Cristina, neste Município, conforme especificações contidas no laudo de 

avaliação n. 111 /2008, no memorial descritivo e no levantamento 

topogràfico, à Associação Batista Shalon Adonay, inscrita no CNPJ sob o n. 

01.265.332/0001-60, com sede na Av. Antônio de Pinho Tavares, 670, 

Conjunto Cristina B, Santa Luzia/MG. 

Art. 2°. A doação descrita no art. 1 º· dessa lei impõe à donatária 

manter no imóvel doado uma sede onde sejam desenvolvidas atividades 

assistenciais. 

Parágrafo único. O desvio da finalidade prevista neste artigo, antes de 

completados cinco anos desta doação, implica na reversão do bem ao 

Patrimônio Público, cláusula que deverá constar do Registro do Imóvel. 

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

Santa Luzia, 17 de outubro de 2.008. 

José Raimundo Delgado 

Prefeito Municipal 



Santa Luzia, 17 de Outubro de 2.008. 

Mensagem n. 030/2008 

À 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

At.: Ex.mo. Sr. Vereador Presidente 

Ref.: Projeto de Lei 

Sr. Vereador Presidente; 

Tenho a honra de enviar a essa egrégia Casa Legislativa, o 

Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a desafetar e doar área 

pública de 3.751,00m2, localizada neste Município e dá outras 

providências". 

O citado projeto de lei visa autorizar a desafetação e a doação da 

área pública de 3.751,00m2, referente à área 03, situada na Avenida 

Antônio Pinho Tavares, bairro Conjunto Habitacional Cristina, pertencentes 

à Área de equipamento comunitário privado, para a Associação Batista 

Shalon Adonay. 

A doação ora proposta visa regularizar a posse velha da referida 

Associação, visto que esta já se encontra como comodatária do imóvel, desde 

de 1998. Conforme demonstram os Contratos anexos, em 20 de julho de 

1998 e, posteriormente, em 2003, 2005 e 2006, a COHAB/MG firmou 

contratos de comodato com a Associação Batista Shalon Adonay, de parte da 

área em questão, para que a mesma realizasse no local suas atividades 

filantrópicas. 

Em 23 de setembro de 2008, a área foi doada ao Município de 

Santa Luzia e a referida Associação sabendo disso requereu a doação da 



área uma vez que pretende continuar com seus projetos sociais. Assim, com 

esse projeto pretende-se a regularização de uma questão fática, existente 

desde 1998, uma vez que a Associação já é a possuidora da área e, inclusive 

já realizou inúmeras benfeitorias na mesma. 

Percebe-se que a doação encontra-se revestida de extremo 

interesse público vez que, além de regularizar a situação ora apresentada 

visa possibilitar à Associação donatária, a ampliação de suas atividades 

filantrópicas. 

Há que se ressaltar ainda, que a Associação Batista Shalon 

Adonay é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 20 de julho de 

1996, foi declarada de utilidade pública em 29 de setembro de 1997, por 

meio da Lei Municipal n. 1.949 e, em 14 de julho de 2008, foi declarada de 

utilidade pública pela Lei Estadual n. 17.639. Além disso, está registrada 

como entidade de Assistência Social junto aos Conselhos Nacional e 

Municipal de Assistência Social. 

Lado outro, o presente projeto encontra previsão legal no art. 109, 

I, "b" da Lei Orgânica Municipal e art. 17, I, "b" da Lei 8.666/93. Verbis: 

"Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, 
subordinada à existência de interesse público devidamente 
_iustifi.cado, será precedida de avaliação e obedecerá às 
seguintes normas: 

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa 
para órgãos da administração direta e entidades 
autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as 
entidades paraestatais, dependerá de avaliacão prévia e de 
licitacão na modalidade de concorrência, dispensada esta 
nos seguintes casos: 



{ ... / b) doação, 1 permitida exclusivamente para outro órgão 
ou entidade da administração pública, de qualquer esfera 
de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f e h"; 

Dos dispositivos legais citados, abstrai-se que são requisitos 

para a doação de imóvel pela Administração, além do interesse público, a 

avaliação prévia do bem e lei autorizativa. 

Portanto, no atual cenário jurídico-constitucional pátrio, a 

doação de bens públicos a particulares é plenamente viável, sendo, inclusive, 

dispensada a licitação, desde que atendidos os requisitos legais a tanto. 

Além das já mencionadas providências misteres à doação de 

bens, na forma do art. 17, I, "b", da Lei 8.666/93, aqui, cabe especial 

atenção ao §4° do mesmo artigo: 

"Art. 1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . , ..... 

§4°. A doação com encar,qo será licitada e de seu 
instrumento constarão obrigatoriamente os encar,qos, o 
prazo de cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de 
nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso 
de interesse público devidamente justificado". (grifo 
nosso) 

Assim, o processo licitatório é dispensado em caso de interesse 

público, que é o caso em questão, tendo em vista a situação do donatário e a 

sua atividade de interesse social. 

' Diante da nítida inconstitucionalidade do disposto na alínea "b", do inciso I. do art. 17, o 
Supremo Tribunal Federal, na ADI 927-3-RS, suspendeu liminarmente a expressão 
"exclusivamente para Estados, Distrito Federal e Municípios", 



O Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG - assevera 

em diversos de seus julgados a necessária utilização e o investimento que o 

donatário se deve comprometer, sob as iras da lei: 

"DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO - INOBSERVÃNCIA DA 
FINALIDADE DO USO DO BEM - REVERSÃO DO BEM 
DOADO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA. - Se 
o donatário deixou de atender às finalidades impostas pelo 
Município no ato da doação do imóvel, impedindo a 
municipalidade de dar ao imóvel a destinação que o bem da 
coletividade exige, evidencia-se o desvio de finalidade a 
justificar a reversão do imóvel ao patrimônio público".2 

Logo, autorizada a doação, o donatário terá que atender ao 

encargo imposto pelo Município, não podendo deixar de realizar suas 

atividades de utilidade púbica justificadoras do ato de doação. 

Por todo o exposto e, considerando que o projeto em questão 

encontra-se amparado pela legislação vigente e que o Município tem 

competência para legislar sobre assuntos de interesse local, especialmente, 

quanto à administração, utilização e alienação dos bens públicos municipais 

(art. 30 CR/88 e art. 16, XXII e XXXVI da LOM), requer a aprovação do 

projeto anexo nos termos propostos. 

Consoante o disposto no artigo 52 da Lei Orgânica Municipal, 

solicito seja esse Projeto de Lei apreciado em caráter de extrema urgência. 

Atenciosamente, 

Josê Raimundo Delgado 

Prefeito Municipal 

2 TJMG-Ap. Cív. 1.0137.06.000395-1/001. 
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elaine soares 

De: 
.Para: 

Enviada em: 
Assunto: 

"Pameía rodnguez" <buscandote33@hotmail.com> 
<gabinete@santaluzia.mg.gov.br>; <faleconosco@cmsantaiuzia.mg.gov.br>; <protocolo@planalto.gov.br>; 
<webmaster@rac.com.br>; <lnternacionaLem@uaLcom.br>, <editor.em@uai.com.br>; 
<enviesuanoticia@folha.com.br> 
domingo, 22 de março de 2009 19:37 
Pedido de fecha para la votación de ia Donación para la "Asociación Batista Shalom Adonay". 

22 de marzo dei 2009 

Dr. Gilberto Dornelles 
Prefecto de Santa Lucía (Brasil) 

Estimado Sr. me dirijo a Ud. apelando a su corazón y a su vocación de servicio para su país y ia comunidad que 
preside. para solicitarle una fecha para la votación por el proyecto de Donación dei terreno para la "Asocíación 
Batista Shalom Adonay". 

EI terreno que se encuentra ub1cado en la Av Antonio dei Pino Tavares, próximo a las cuadras 119 y Qc 10, en ei 
Conjunto Habitacional Cristina, fue cedido a su Prefectura el día 23 de setiembre dei 2008 para que sea 
"entregado"postenormente a la Asociación, ya que por ley no se podía dar la donación directa. 

Es se dió gracias a la gestión dei Sr. José Raimundo Delgado (Ex Prefecto de Santa Lucía) y dei Sr. Teodoro 
Alves Lamounier, Presidente de la Empresa Cohab Minas Gerais, con quienes estamos profundamente 
agradecidos. 

Han transcurrído casi 6 meses y estamos hasta e_ste momento esperando la votación. Esta área pertenece por 
derecho a las personas desamparadas, ya que fue cedida con ei propósito que sigan recibiendo apoyo tanto 
material como espiritual. 

La Pastora Márcia B. Silva, Presidenta de la Asociación, realiza una gran labor con amor, entusiasmo y 
dedicación. Muchos jóvenes han sufrido abuso sexual, nifios que están heridos por la violencia de los adultos 
instigados a la prostitución, ai tráfico y uso de drogas, nifios obligados a traba1ar. Todos ellos reciben ayuda v 
muchos han logrado alejarse de todo ello que solo logra mancillar el alma. 

Actualmente cuentan con una Iglesia, auias y otras instaiaciones en construcción para que los ninos y jóvenes 
puedan desarrollarse y tengan un lugar donde acudir como refugio y así alejarse de las calles que tanto mal les 
hacen. 

Hoy, en nombre de muchas personas de diversos países qu1ero transmitirle nuestra preocupación por todos ellos 
y l'"idos en una sola voz le pedimos que junto a los concejales, les den una respuesta positiva lo antes posible. 

Solamente está en ustedes ia solución absoluta, no esperen más tiempo, los nifios no merecen seguir con esta 
íncertidumbre, no es justo. 

lDejaran que ios nifios de Brasil sigan sufríendo, dejarán que deJen de sonreír, de tener una oportunidad en la 
vida. de perder sus suenos? ... 

Confiamos en su sabia dectsión y apego a ias causas altruistas. Como Jesús dijo: "EI que reciba a un nifio como \._ 
este en mi nombre a mí me recibe" (Mt 18,5). Desde ya le agradecemos por todo. >P \,<!" 

12. X-:: •" 
Que Dios lo bendiga y pueda alcanzar los objetivos trazados en su vida. ../'\· ·,;::. • '7 ·~; 

-,:.f ô.) G, 'f .. '>.! Estamos a la espera de su pronta respuesta. ,ç ' ) v'" .. ,.s j ' .;, 

Un abrazo cordial. Qf-1 ~e v- ,;_..9 _,; \)._ \ 
' .J"' \..... ' ~ 

~ ·------------, • •J> ""'- e~ ~~ 
Atte. I , <ocurado.··;Cl_, Ger"_1} do .h1umc;j:iio 1 '.15 oi· é'' :i-Z"' '\ . ~IJ.f..~ ":• 

· d:' ''." . L!C! !! ., \ '-:, e,<.; ' r,_.f>~'f ••'~ &1v~ 

See how VVinclowsfi• connect~~h~jl?~--~.~l~,~rr1~~~-·~.n, (','.(gfun ;h~t ~,t-!Ja;t~r -~-~~~~IJ;~~.'~\~~~~~~~~~········ 
· TJJ i·.::· ··· · ··· f . e"' ~J- 7 

hurcz _: ... L «'...~~ { ~ 
. ---··-·i: \ "a~1f.~ {[MlliílloSiluc .. _ --
l [(@ tl!h~111\' 1' 1" ----·-··-.. ·--···-n·tteu.,.,. •· ........ -.. ,,-·-·-~ 23/3/2009 
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elaine soares 

De: <Rpcatalina@aoi.com> 
Para: 
·enviada em: 
. Assunto: 

<gabínete@santaluzía.mg.gov.br>; <faleconosco@cmsantaluzía.mg.gov.br>; <protocolo@planalto.gov.br> 
domingo, 22 de março de 2009 21 :06 
!GRACIAS ANTICIPADAS POR SERVIRLES A DIOS SIRVIENDO A LOS NINOS 

marzo del 2009 

Dr. Gilberto Dornelles 
Prefecto de Santa Lucía (Brasil) 

Estimado Sr. me dirijo a Ud. apelando a su corazón y a su vocacíón de serv1cio para su país y la 
comunidad que preside, para solicítarle una fecha para la votac1ón por el proyecto de Donación dei 
teJTeno para la "Asociac1ón Batista Shalom Adonay" 

El teJTeno que se encuentra ubícado en la Av Antonio de] Pino Tavares, próx11110 a las cuadras 119 y 
Qc 1 O, en e] Conjunto Habitacional Cristina. fue cedido a su Prefect11ra el día 23 de setlembre del 2008 
pfu-a que sea "entregado"postenon11ente a la Asociación, ya que por ley no se podía dar la donación 
d11 ~cta. 

Esto se dió gracias a la gestíón de] Sr. José Raimundo Delgado (Ex Prefecto de Santa Lucía) y dei Sr. 
Teodoro Alves Lamourner, Presidente de la Empresa Cohab Minas Gerais. con quienes estamos 
profundamente agradecidos. 

Han transcurrido cas1 6 meses y estamos hasta este momento esperando la votación. Esta área 
pe11enece por derecho a las personas desamparadas, ya que füe cedida con el propósito que sigan 
recibiendo apoyo tanto material como espi1itua1. 

La Pastora Márcia B. Silva, Presidenta de la Asociación, realiza una gran labor con amor, entusiasmo y 
dedicación. TV!uchos _1óvenes han sufrido abuso sexual, nifíos que están herídos por la violencía de los 
adultos instigados a la prostítución, ai tráfico y uso de drogas. nifi.os obligados a trabajar. Todos ellos 
reciben ayuda y rnuchos han logrado alejarse de todo ello que solo logra mancillar el alma. 

!-... . • ualmente cuentan con una lglesia, aulas y otras instalac1ones en construcción para que los nifíos y 
jóvenes puedan desan-ollarse y tengan un lugar donde acudir como refugio y así alejarse de las calles 
que tanto mal les hacen. 

Hoy. en nombre de muchas personas de diversos países quíero transmitirle nuestra preocupactón por 
todos ellos y unidos en una sola voz !e pedimos que junto a los conceJales, les den una respuesta 
posJtiva lo antes posible. 

Solamente está en ustedes la solucíón absoluta, no esperen más tlempo, los niI'íos no merecen seguir 
con esta mce11idumbre, no es justo. 

(,Dejarán que los nifíos de Brasil sigan sufiiendo. dejarán que dejen de sonreír. de tener una 
opo11umdad en la vida. de perder sus suefios? ... 

Confiamos en su sabia decísíón y apego a las causas altruístas. Como Jesus dijo: "EI que reciba a un 
nifio como este en mí nombre a mi me recibe" (l'vit 18.5). Desde ya Je asrradecemos por todo. 

Que Dios lo bendiga y pueda alcanzar los objetivos trazados en su vida. 

23/3/2009 



Estamos a la espera de su pronta respuesta. 

Un abrazo cordial. 

Atte. 

·corazones con Esperanza 

Publicado por Corazones con esperanza en 1 !'.; 
Etiquct~1s: br,. ( ·~1rt,l r:2 e1 to de.· t;::; 

D 

A Good Credit Score is 700 or Above. See yours in just 2 easy steps! 
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elaine soares 

De: 
Para: 
·enviada em: 
Assunto: 

"Rommel Jose Alatta Cayo" <melo952@hotmail.com> 
<gabmete@santaluzia.mg.gov .br> 
domingo, 22 de março de 2009 21 :11 
carta 

22 de marzo dei 2009 

Dr. Gilberto Dornelles 
Prefecto de Santa Lucía (Brasil) 

Página 1de2 

Estimado Sr. me dirijo a Ud. apelando a su corazón y a su vocación de serv1c10 para su país y la comun1dad que 
preside, para solicitarle una fecha para la votación por el proyecto de Donación dei terreno para ia "Asociación 
Batista Shalom Adonay''. 

EI terreno que se encuentra ubicado en la Av Antonio de! Pino Tavares, próximo a las cuadras 119 y Qc 10, en el 
Conjunto Habitacional Cristina, fue cedido a su Prefectura el día 23 de setiembre dei 2008 para que sea 
"entregado"posteriormente a la Asoc1ación, ya que por ley no se podía dar la óonación directa. 

Estn se dió gracias a la gestión dei Sr. José Raimundo Delgado (Ex Prefecto de Santa Lucia) y de! Sr. Teodoro 
AI\ , Lamounier, Presidente de la Empresa Cohab Minas Gerais, con quienes estamos profundamente 
agradecidos. 

Han transcurndo casi 6 meses y estamos hasta este momento esperando la votación. Esta área pertenece por 
derecho a las personas desamparadas, ya que fue cedida con el propósito que sigan recibiendo apoyo tanto 
material como espiritual. 

La Pastora Márcia B. Silva, Presidenta de la Asociación, realiza una gran labor con amor, entusiasmo y 
dedicación. Muchos jóvenes han sufrido abuso sexual, niiios que están heridos por la violencia de ias adultos 
instigados a !a prostitución, a! tráfico y uso de drogas, niiios ob!igados a trabajar. Todos e!los reciben ayuda v 
muchos han logrado alejarse de todo ello que solo logra manci!lar e! alma. 

Actuaimente cuentan con una Igles1a, aulas y otras mstalaciones en construcción para que los niiios y jóvenes 
puedan desarrollarse y tengan un lugar donde acudir como refugio y así alejarse de las calles que tanto mal les 
hacen. 

Hoy, en nombre de muchas personas de diversos paises quiero transmitirle nuestra preocupación por todos ellos 
v unidos en una sola voz le pedimos que junto a los concejales, les den una respuesta positiva lo antes posible. 

Sc,,_mente está en ustedes la solución absoluta, no esperen más tiempo, los niiios no merecen seguir con esta 
incertidumbre, no es justo. 

lDejarán que los nifíos de Brasil s1gan sufriendo, dejarán que deJen de sonreír, de tener una oportunrdad en la 
vida, de perder sus suefíos? •.. 

Confiamos en su sabia decisión y apego a las causas altruistas. Como Jesús dijo: "EI que reciba a un nifío como 
este en mi nombre a mí me recibe" (Mt 18,5). Desde ya le agradecemos por todo. 

Que Dias lo bendiga y pueda alcanzar los objetivos trazados en su vida. 

Estamos a la espera de su pronta respuesta. 

Un abrazo cordial. 

Atte. 

Corazones con Esperanza 
http://www.radiobiogclub.com/open/125761/kudai/Kudai%20-%20Sin%20Despertar 

23/3/2009 
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elaine soares 

De: "Gabnela Gomez" <gabnelita_079@hotmail.com> 
Para: <gabínete@santaluzia.mg.gov.br>; <faleconosco@cmsantaluzia.mg.gov.br>; <protocolo@planalto.gov.br>; 

<v11ebmaster@rac.com.br>; <internacional.em@uai.com.br>; <editor.em@uaLcom.bi>; 
<enviesuanolicia@folha.com.br> 

Enviada em: segunda-feira, 23 de março de 2009 00:08 
Assunto: Pedido de fecha para ia votación de la Donación para la "Asoc1ación Batista Shaiom Adonay". 

22 de marzo dei 2009 

Dr. Gilberto Dornelles 
Prefecto de Santa Lucía (Brasil) 

Estimado Sr. me dirijo a Ud. apelando a su corazón y a su vocación de servicio para su pais y la comunidad que 
preside, para solicitarle una fecha para la votación por el proyecto de Donación dei terreno para la "Asociación 
Batista Shalom Adonay". 

EI terreno que se encuentra ub1cado en ía Av Antonm dei Pino Tavares, próximo a las cuadras 119 y Qc 10, en ei 
Conjunto Habitacional Cristina, fue cedido a su Prefectura e! dia 23 de setiembre dei 2008 para que sea 
"entregado"posteriormente a la Asociación, ya que por ley no se podia dar la donación directa. 

Es se dió gracias a la gestión dei Sr. José Raimundo Delgado (Ex Prefecto de Santa Lucía) y dei Sr. Teodoro 
Alves Lamounier, Presidente de la Empresa Cohab Minas Gerais, con quienes estamos profundamente 
agradecidos. 

Han transcurrido casi 6 meses y estamos hasta este momento esperando ta votación. Esta área pertenece por 
derecho a las personas desamparadas, ya que fue cedida con el propósito que sigan recibiendo apoyo tanto 
material como espiritual. 

La Pastora Márcia B. Silva, Presidenta de la Asociación, realiza una gran labor con amor, entusiasmo y 
dedicación. Muchos jóvenes han sufrido abuso sexual, nifíos que están heridos por la v1olencia de los adultos 
tnstigados a la prostitución, ai tráfico y uso de drogas, nifíos oblígados a trabajar. Todos eflos reciben ayuda y 
muchos han logrado alejarse de todo ello que solo logra mancílfar el aima. 

Actualmente cuentan con una Iglesia, aulas y otras mstalaciones en construcción para que los nifíos y jóvenes 
puedan desarrollarse y tengan un lugar donde acudir como refugio y asi alejarse de las calles que tanto mal les 
hacen. 

Hoy, en nombre de muchas personas de diversos países qu1ero transmitiria nuestra preocupación por todos ellos 
y unidos en una sola voz le pedimos que junto a los concejales, les den una respuesta positiva lo antes posible. 

Solamente está en ustedes la solución absoluta, no esperen más tiempo, los niflos no merecen seguir con esta 
incertídumbre, no es justo. 

<.Dejaràn que los nifíos de Brasil sigan sufriendo, dejarán que deJen de sonreir, de tener una oportunidad en la 
vida, de perder sus suefíos? ... 

Confiamos en su sabia decisión y apego a las causas altru1stas. Como Jesús dijo: "EI que reciba a un nifío como 
este en mi nombre a mi me recíbe" (Mt 18,5). Desde ya !e agradecemos por todo. 

Que Dios lo bendiga y pueda alcanzar los objetivos trazados en su vida. 

Estamos a la espera de su pronta respuesta. 

Un abrazo cordiai. 

Atte. 

Corazones con Esperanza 

Casi 50 razones para tener el nuevo Messenger. iConócelas aqui y !Jáiate el 11uevo1 

231312009 
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De: "sofia vargas" <pnncessa_adorada@hotmail.com> 
Para: <gabinete@santaluzia.mg.gov.br>; <faleconosco@crnsantaluzia.mg.gov.br>; <protocolo@pianalto.gov.br>; 

<webmaster@rac.com.br>~ <internacional.em@uai.com.br>~ <editor.em@uai.com.br>: 
<envíesuanoticia@folha.corn.br> 

Enviada em: segunda-feira, 23 de março de 2009 00:12 
Assunto: Pedido de fecha para ia votación de ia Donación para ia "Asociación Batista Shalom Adonay'' 

22 de marzo dei 2009 

Dr. Gilberto Dornelles 
Prefecto de Santa Lucía (Brasil) 

Estimado Sr. me dirijo a Ud. apelando a su corazón y a su vocacíón de serv1c10 para su pais y la comunidad que 
preside, para solicitarle una fecha para la votación por el proyecto de Donación dei terreno para la "Asociación 
Batista Shaiom Adonay''. 

E! terreno que se encuentra ub1cado en la Av Antonio dei Pino Tavares, próximo a las cuadras 119 y Qc 10, en el 
Conjunto Habitacional Cristina, fue cedido a su Prefectura el día 23 de setiembre dei 2008 para que sea 
"entregado"posteriormente a ía Asociación, ya que por iey no se podía dar la donación directa. 

Es ;e dió grac1as a ia gestión dei Sr. José Raimundo Delgado (Ex Prefecto de Santa Lucía) y dei Sr. Teodoro 
Alves lamounier, Presidente de !a Empresa Cohab Minas Gerais, con quienes estamos profundamente 
agradecidos. 

Han transcurrido casi 6 meses y estamos hasta este momento esperando fa votación. Esta área pertenece por 
derecho a ias personas desamparadas, ya que fue cedida con e! propósito que sigan recibiendo apoyo tanto 
material como espiritual. 

La Pastora Márcia B. Silva, Presidenta de ia Asoc1ación, realiza una gran labor con amor, entusiasmo y 
dedicación. Muchos jóvenes han sufrido abuso sexual, niiios que están heridos por la violencia de los adultos 
instigados a la prostitución, ai tráfico y uso de drogas, nifíos obligados a trabajar. Todos ellos reciben ayuda y 
muchos han logrado alejarse de todo ello que solo logra mancillar el alma. 

Actualmente cuentan con una Iglesia, aulas y otras instaiaciones en construcción para que los nifíos y jóvenes 
puedan desarrollarse y tengan un lugar donde acudir como refugio y así alejarse de las calles que tanto mal les 
hacen. 

Hoy, en nombre de muchas personas de diversos países quiero transmitiríe nuestra preocupación por todos ellos 
y unidos en una sola voz le pedimos que Junto a los concejales, les den una respuesta positiva lo antes posible. 

Solamente está en ustedes la solución absoluta, no esperen más tiempo, los nifíos no merecen seguir con esta 
íncertidumbre, no es justo. 

lDeJarán que los nifíos de Brasil s1gan sufnendo, de]arán que de]en de sonreir, de tener una oportumdad en ia 
vida, de perder sus suefíos? ... 

Confiamos en su sabia decisión y apego a las causas altruístas. Como Jesús dijo: "El que reciba a un nino como 
este en mi nombre a mí me redbe" (Mt 18,5). Desde ya le agradecemos por todo. 

Que Dias lo bendiga y pueàa alcanzar los Objetivos trazados en su vida. 

Estamos a la espera de su pronta respuesta. 

Un abrazo cordial. 

Atte. 

Corazones con Esperanza 

Get news, entertainment and everything you care about at Live.com. Check 1\: out1 

23/3/2009 
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elaine soares 

De: "Corazones Esperanza" <corazones.con.esperanza@gmail.com> 
Para: <gabinete@santaluzia.mg.gov.br>; <faleconosco@cmsantaluzia.mg.gov.br>; <protocolo@pfanalto.gov.br>; 

<webmaster@rac.com.br>; <intemacíonal.em@uai.com.br>; <editor.em@uai.com.br>; 
<enviesuanoticia@folha.com.br> 

Enviada em: segunda-feira, 23 de março de 2009 00:44 
Assunto: Pedido de fecha para la votación de la Donación para la "Asociación Batista Shalom Adonay". 

22 de marzo dei 2009 

Dr. Gilberto Dornelles 
Prefecto de Santa Lucía (Brasil) 

Estimado Sr. me dirijo a Ud. apelando a su corazon y a su vocacion de servicw para su país y la comunídad que 
preside, para solicitarle una fecha para la votación por el proyecto de Donación dei terreno para la "Asociacion Batista 
Shalom Adonay" 

El terreno que se encuentra ubícado en la Av Antonio dei Pino Tavares, próximo a las cuadras 119 y Qc 1 O, en el 
Conjunto Habitacional Cristina, fue cedido a su Prefectura el día 23 de setiembre dei 2008 para que sea 
"entregado"posteriormente a ia Asociac1ón, ya que por ley no se podia dar la donacíón directa. 

Esto se dió gracias a la gest:Ión dei Sr. José Raimundo Delgado (Ex Prefecto de Santa Lucía) y dei Sr. Teodoro Alves 
Lamounier, Presidente de la Empresa Cohab Minas Gerais, con quienes estanms profundamente agradecidos. 

Han transcurrido cas1 6 meses y estamos hasta este momento esperando la votación. Esta área pertenece por derecho a 
las personas desamparadas, ya que fue cedida con el propósito que sigan recibiendo apoyo tanto material como 
espiritual. 

La Pastora Márcia B. Silva, Presidenta de la Asociación, realiza una gran labor con amor, entusiasmo y dedicac1ón. 
Muchos jóvenes han sufrido abuso sexual, niiios que están heridos por la violencia de los adultos instigados a la 
prostttución, ai tráfico y uso de drogas, niiios obligados a traba3ar. Todos ellos reciben ayuda y muchos han logrado 
alejarse de todo ello que solo logra mancillar el alma. 

Actualmente cuentan con una lglesía, aulas y otras ínstalaciones en construcc1on para que los niiíos y 3óvenes puedan 
desarrollarse y tengan un lugar donde acudir como refugio y así alejarse de las calles que tanto mal les hacen. 

Hoy, en nombre de muchas personas de diversos paises quiero transmitirle nuestra preocupacion por todos ellos y 
un is en una sola voz le pedimos que junto a los concejales, les den wia respuesta positiva lo antes posible. 

Solamente está en ustedes la solución absoluta, no esperen más ttempo, los niiíos no mereceu seguir con esta 
incertidumbre, no es justo. 

i,Dejarán que los niiíos de Brasil sigan sufiiendo, de3arán que dejen de sonreír, de tener una oportunidad en la vida, de 
perder sus sueiios? ... 

Confiamos en su sabia dec1s1ón y apego a las causas altruístas. Como Jesús dijo: "EI que reciba a un nino como este en 
mi nombre a mí me recibe" (Mt 18,5}. Desde ya le agradecemos por todo. 

Que Díos lo bendiga y pueda alcanzar los objetivos trazados en su vida. 

Estainos a la espera de su pronta respuesta. 

Un abrazo cordial. 

Atte. 

Corazones con Esperanza 

23/3/2009 
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elaine soares 

De: "Manelena Rondinel" <felicity.g1rl.forever@gmail.com> 
Para: <gabinete@santaluzia.mg.gov.br>; <faleconosco@cmsantaluzia.mg.gov.br>; <protocolo@planalto.gov.br>; 

<webmaster@rac.com.br>; <íntemacionai.em@uaí.com.br>; <editor.em@uaí.com.br>; 
<enviesuanotícia@folha.com.br> 

Enviada em: segunda-feira, 23 de março de 2009 00:49 
Assunto: Pedido de fecha para ia votación de la Donación para la "Asoc1ación Batista Shaiom Adonay" 

22 de marzo dei 2009 

Dr. Gilberto Domelles 
Prefecto de Santa Lucia (Brasil) 

Estimado Sr. me dirijo a Ud. apelando a su corazón y a su vocación de serv1c10 para su pais y la comunidad que 
preside, para solicitarle una fecha para la votación por el proyecto de Donación dei terreno para la "Asociación Batista 
Shalom Adonay" 

EI terreno que se encuentra ubícado en la Av Antonio dei Pino Tavares, próximo a las cuadras 119 y Qc l O, en el 
Conjunto Habitacional Cristina, fue cedido a su Prefectura el día 23 de setiembre dei 2008 para que sea 
"entregado"postenormente a ia Asociactón, ya que por !ey no se podía dar ia donación directa. 

Esto se dió gracias a la gestion dei Sr. José Raimundo Delgado (Ex Prefecto de Santa Lucía) y dei Sr. Teodoro Alves 
Lamounier, Presidente de la Empresa Cohab Minas Gerais, con quienes estamos profundamente agradecidos. 

Han transcurndo cas1 6 meses y estamos hasta este momento esperando ia votación. Esta área pertenece por derecho a 
las personas desamparadas, ya que fue cedida cone! propósito que sigan recibiendo apoyo tanto material como 
espiritual. 

La Pastora Márcia B. Silva, Presidenta de la Asoc1ac1ón, realiza una gran labor con amor, entusiasmo y dedicación. 
Muchos jóvenes han sufrido abuso sexual, niiíos que están heridos por Ia violencia de los adultos instigados a la 
prostitución, ai tráfico y uso de drogas, niiíos obligados a trabaJar. Todos ellos reciben ayuda y muchos han logrado 
alejarse de todo ello que solo logra ma.ncillar el alma. 

Actualmente cuentan con una lglesia, aulas y otras mstaiaciones en construcción para que los niiíos y JÓVenes puedan 
desarrollarse y tengan un lugar donde acudir como refugio y a.sí alejarse de Ias calles que tanto mal les hacen. 

Hoy, en nombre de muchas persona.s de diversos países qmero transmitirle nuestra preocupación por todos ellos y 
ur. is en una sola voz le pedimos que junto a los concejales, les den una respuesta positiva lo antes posible. 

Solamente está en ustedes la solución absoluta, no esperen más tiempo, los niiíos no merecen segmr con esta 
incertidumbre, no es justo. 

lDejarán que los niiíos de Brasil sigan sufiiendo, dejarán que de1en de sonreír, de tener una oportumdad en la vida, de 
perder sus sueiíos? ... 

Confiamos en su sabia decisíón y apego a ias causas altruístas. Como Jesús dijo: "El que reciba a un niiío como este en 
mi nombre a mí me recibe" (Mt I 8,5}. Desde ya !e agradecemos por todo. 

Que Dios lo bendiga y pueda alcanzar los objetivos trazados en su vida. 

Estamos a la espera de su pronta respuesta. 

Un abrazo cordial. 

Atte. 

Corazones con Esperanza 

231312009 
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De: "Estefama Vandoni" <evandoni@todoctelivery.com> 
Cc: <gabinete@santaluzia.mg.gov.br>; <faleconosco@cmsantaluzia.mg.gov.br>; <protocoio@planalto.gov.br> 

. Enviada em: segunda-feira, 23 de março de 2009 13:04 
.Assunto: Pedido de fecha para la votación de la Donación para la "Asociación Batista Shalom Adonay'' 

22 de marzo del 2009 

Dr. Gilberto Domelles 
Prefecto de Santa Lucía (Brasil) 

Estimado Sr. me dirijo a Ud. apelando a su corazón y a su vocación de servícw para su pais y la comumdad que 
preside, para solicítarle una fecha para la votación por el proyecto de Donación dei terreno para la "Asociación Batista 
Shalom Adonay" 

EI terreno que se encuentra ubicado en la A v Antonio dei Pino Tavares, próximo a ias cuadras 119 y Qc 1 O, en el 
Conjunto Habitacional Cristina, fue cedido a su Prefectura el día 23 de setiembre dei 2008 para que sea 
"entregado"posteriormente a la Asociacion, ya que por ley no se podía dar la donación directa. 

Est~ <>e dió gracias a la gestión dei Sr. José Raimundo Delgado (Ex Prefocto de Santa Lucia) y dei Sr. Teodoro Alves 
Lai .. Junier, Presidente de la Empresa Cohab Minas Gerais, con quienes estamos profundamente agradecidos. 

Han transcunido casi 6 meses y estamos hasta este momento esperando la votacíón. Esta área pertenece por derecho a 
las personas desamparadas, ya que fue cedida con el propósito que sigan recibiendo apoyo tanto material como 
espintual. 

La Pastora Márcia B. Silva, Presidenta de la Asociac1ón, realiza una gran labor con amor, entusiasmo y dedicación. 
Muchos jóvenes han sufrido abuso sexual, niiios que están heridos por la violencia de los adultos instigados a la 
prostrtuc1ón, ai tráfico y uso de drogas, nifios obligados a trabajar. Todos ellos reciben ayuda y muchos han !01:,rrado 
alejarse de todo ello que solo logra mancillar el alma. 

Actuatmente cuentan con una Iglesia, aulas y otras instalacíones en construcción para que los níiios y JÓVenes puedan 
desarrollarse y tengan un lugar donde acudir como refugio y así alejarse de las calles que tanto mal les hacen. 

Hoy, en nombre de muchas personas de diversos países qmero transmitrrle nuestra preocupación por todos ellos y 
unidos en una sola voz le pedimos que junto a los concejales, les den una respuesta positiva lo antes posible. 

So. nente esta en ustedes la solución absoluta, no esperen más tiempo, los nífios no merecen seguír con esta 
incertidumbre, no es justo. 

i,D~arán que los nífios de Brasil sigan sufríendo, dejarán que dejen de sonreir, de tener una oportunidad en la vida, de 
perder sus suefios? ... 

Confiamos en su sabia decísíón y apego a las causas altru1stas. Corno Jesus díjo: "EI que reciba a un nífio corno este en 
mi nornbre a rní me recibe" (Mt 18,5). Desde ya le agradecemos por todo. 

Que Dios lo bendiga y pueda alcanzar los objetivos trazados en su vida. 

Estamos a la espera de su pronta respuesta. 

Un abrazo cordial. 

Atte. 

23/3/2009 



o ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Belo Horizonte, 26 de março de 2009. 

Prezada Pastora, 

Encaminho-lhe cópia da correspondência a mim enviada 

pela COHAB, onde trata de assunto do seu interesse. 

Cordial abraço, 

,.,..,, 
p 

IRANI IRA BARBOSA 
De utado Estadual 

Ilma, Sra. 
Pastora Márcía Braga da Silva 
Santa LuziaMG 

GG 

Gabinete na Assembléia LegislaUva do Estado de Minas Gerais, Rua Rodrigues Caldas, 30- Sala 211- Santo Agostinho 
Belo Horizonte/MG Cap: 30190921 Tel: 2108.7385 Fax: 2108-7538 E-mail: dep.lrani.barbosa@almg.gov.br 
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22 DE MARZO DEL 2009 

DR. GILBERTO DORNELLES 

PREFECTO DE SANTA LUCIA (BRASIL) 

ESTIMADO SR. ME DIRIJO A UD. APELANDO A SU CORAZON V A SU VOCACIÓN DE SER VICIO 

PARA SU PAIS Y LA COMUNIDAD QUE PRESIDE, PARA SOLICITARLE UNA FECHA PARA LA 

VOTACION POR EL PROYECTO DE DONACION DEL TERRENO PARA LA "ASOCIACIÓN 

BATISTA SHALOM ADONAY"º 

EL TERRENO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA A V ANTONIO DEL PINO TA V ARES. 

PROXIMO A LAS CUADRAS 119 Y Qc 10, EN EL CONJUNTO HABITACIONAL CRISTINA, FUE 

CEDIDO A SU PREFECTURA EL DIA 23 DE SETIEMBRE DEL 2008 PARA QUE SEA 

"ENTREGADO"POSTERIORMENTE A LA ASOCIACION, Y A QUE POR LEY NO SE PODÍA DAR LA 

DONACION DIRECTA. 

ESTO SEDIO GRACIAS A LA GESTION DEL SR. JosE RAIMUNDO DELGADO (Ex PREFECTO 

DE SANTA LUCIA) Y DEL SR. TEODORO ALVES LAMOUNIER, PRESIDENTE DE LA EMPRESA 

COHAB MINAS GERAIS, CON QUIENES ESTAMOS PROFUNDAMENTE AGRADECIDOS. 

HAN TRANSCURRIDO CASI 6 MESES V ESTAMOS HASTA ESTE MOMENTO ESPERANDO LA 

VOTACION. ESTA ÁREA PERTENECE POR DERECHO A LAS PERSONAS DESAMPARADAS, Y A 

QUE FUE CEDIDA CON EL PROPOSITO QUE SIGAN RECIBIENDO APOYO TANTO MATERIAL 

COMO ESPIRITUAL. 

LA PASTORA MÁRCIA B. SILVA, PRESIDENTA DE LA ASOCIACION, REALIZA UNA GRAN 

LABOR CON AMOR, ENTUSIASMO Y DEDICACION. MUCHOS JOVENES HAN SUFRIDO ABUSO 

SEXUAL, NINOS QUE ESTAN HERIDOS POR LA VIOLENCIA DE LOS ADULTOS INSTIGADOS A 

LA PROSTITUCION, AL TRAFICO V USO DE DROGAS, NINOS OBLIGADOS A TRABAJAR. TODOS 

ELLOS RECIBEN A YUDA Y MUCHOS HAN LOGRADO ALEJARSE DE TODO ELLO QUE SOLO 

LOGRA MANCILLAR EL ALMA. 

ACTUALMENTE CUENTAN CON UNA lGLESIA, AULAS Y OTRAS INSTALACIONES EN 

CONSTRUCCION PARA QUE LOS NINOS V JOVENES PUEDAN DESARROLLARSE Y TENGAN UN 



LUGAR DONDE ACUDIR COMO REFUGIO Y AS! ALEJARSE DE LAS CALLES QUE TANTO MAL 

LES HACEN. 

HOY, EN NOMBRE DE MUCHAS PERSONAS DE DIVERSOS PAISES QUJERO TRANSMJTIRLE 

NUESTRA PREOCUPACION POR TODOS ELLOS Y UNIDOS EN UNA SOLA VOZ LE PEDIMOS QUE 

JUNTO A LOS CONCEJALES, LES DEN UNA RESPUESTA POSITIVA LO ANTES POSIBLE. 

SOLAMENTE ESTA EN USTEDES LA SOLUCJON ABSOLUTA, NO ESPEREN MAS TIEMPO, LOS 

NJNOS NO MERECEN SEGUIR CON ESTA INCERTIDUMBRE, NO ES JUSTO. 

(,ÜEJARAN QUE LOS NINOS DE BRASIL SJGAN SUFRIENDO, DEJARAN QUE DEJEN DE 

SONREIR, DE TENER UNA OPORTUNJDAD EN LA VIDA, DE PERDER SUS SUENOS? ... 

CONFIAMOS EN SU SABIA DECJSION Y APEGO A LAS CAUSAS ALTRUISTAS. COMO JESUS 

DJJO: "EL QUE RECISA A UN NINO COMO ESTE EN MI NOMBRE A MI ME RECISE" (MT 18,5). 

DESDE Y A LE AGRADECEMOS POR TODO. 

QUE ÜIOS LO BENDIGA Y PUEDA ALCANZAR LOS OBJETIVOS TRAZA DOS EN SU VIDA. 

ESTAMOS A LA ESPERA DE SU PRONTA RESPUESTA. 

UN ABRAZO CORDIAL. 

ATTE. 

CORAZONES CON ESPERANZA 

PUBLICADO POR COR;UOlffS COI" ESPER1\IHI\ EM 

ETIQUETAS: 



Santa Luzia, 17 de Outubro de 2.008. 

Mensagem n. 030/2008 

À 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

At.: Ex.mo. Sr. Vereador Presidente 

Ref.: Projeto de Lei 

Sr. Vereador Presidente; 

Tenho a honra de enviar a essa egrégia Casa Legislativa. o 

Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a desafetar e doar área 

pública de 3. 751,00m2, localizada neste Município e dá outras 

providências". 

,;-

O citado projeto de lei visa autorizar a desafetação e a doação da 

área pública de 3.751,00m2, referente ã arca 03, situada na Avcrnda 

Antônio Pinho Tavares, bairro Conjunto Habitacional Cristina, pertencentes .. 

ã Área de equipamento comunitário privado. para a Associação Batista •;, 

Shalon Adonay. 

A doação ora proposta visa regularizar a posse velha da referida 

Associação, visto que esta já se encontra como comodatána do imóvel. desde 

de 1998. Conforine\iemonstram os Contratos anexos, em 20 de julho de 

1998 e, posteriorment~)\em 2003, 2005 e 2006, a COHAB/MG firmou 

contratos de comodato corÍi a Associação Batista Shalon Adonay, de parte da 

área em questão, para qu~a mesma realizasse no local suas atividades 

filantrópicas. \, 
1'• 
o/ 
1• 
~··· Em 23 de setembq~: de 2008, a área foi doada ao Município de 
!(,', 

Santa Luzia e a referida Assodação sabendo disso requereu a 

,"º-:;(/ '" jj· ~ ~ \ f 1 1- I j ""': \ 
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fa 
área uma vez que pretende continuar com seus projetos sociais. Assim, com 

esse projeto pretende-se a regularização de uma questão fática, existente 

desde 1998, uma vez que a Associação já é a possuidora da área e, inclusive 

já realizou inúmeras benfeitorias na mesma. 

Percebe-se que a doação encontra-se revestida de extremo 

interesse público vez que, além de regularizar a situação ora apresentada 

visa possibilitar á Associação donatána, a ampliação de suas atividades 

filantrópicas. 

Há que se ressaltar runda, que a Associação Batista Shalon 

Adonay é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 20 de julho de 

1996, foi declarada de utilidade pública em 29 de setembro de 1997, por 

meio da Lei Municipal n. 1.949 e, em 14 de julho de 2008, fm declarada de 

utilidade pública pela Lei Estadual n. 17.639. Além disso, está registrada 

como entidade de Assistência Social junto aos Conselhos Nacíonal e 

Municipal de Assistência Social. 

Lado outro, o presente projeto encontra previsão legal no art. 109, 

I, "b" da Lei Orgânica Municipal e art. 17, I, "b" da Lei 8.666/93. Verbis: 

ªArt. 17. A alienação de bens da Administração Pública. 
subordinada à existênaa de interesse público devidamente 
justificado, será precedida de avaliacão e obedecerá às 
seguintes normas: 

I _·cquando imóveis, dependerá de autorização legislatwa 
parCt-, órgãos da admínístração direta e entidades 
autárcjuicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as 
entidades paraestatais, dependerá de avaliação previa e de 
licitação ha modalidade de concorrêncíÇJ, dispensada esta 

"" "'""'\=o"' ' 
1 ..;!' 
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. 
[ ... } b) doacão, 1 penmtida exclusivamente para outro órgão · 
ou entidade da admznistração pública, de qualquer esfera 
de govemo, ressalvado o disposto nas alíneas f e h"; 

Dos dispositivos legais citados, abstrai-se que são requisitos 

para a doação de imóvel pela Administração, além do interesse público, a 

avaliação prévía do bem e lei autorizativa. 

Portanto, no atual cenáno jurídico-constitucíonal pátrio, a 

doação de bens públicos a particulares é plenamente viável, sendo, inclusive, 

dispensada a licitação, desde que atendidos os requisitos legaís a tanto. 

Além das já mencionadas providências misteres á doação de 

bens, na forma do art. 17, l, "b", da Lei 8.666/93, aqui, cabe especial 

atenção ao §4° do mesmo artigo: 

"Art. 17 . . 

, ___ , 
i;-_, 

l_ ·~ 
~ i'? 

ti' i:;~ 
.:-:.- ;;_: 

f? ~:. 
:;::·; i 

§4°. A doação com encargo será licitada e de seu '' <.· 

instrumento constarão obngatonamente os encargos, o \~'. ;: 
prazo de cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de 
nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso 
de interesse público devidamente justificado". (grifo 
nosso/ 

.... __, 

~\. 

Assim, o pfo,~esso licitatóno é dispensado em caso de interesse 

público, que ê o caso em questão, tendo em vista a situação do donatário e a 
' 

sua atividade de interesse ;Ócial. 

' • º'"'" "' ru,;,, rnm••"W<Oruili<\ '' ,;,,,,,, ~ rum~ V. 'º mci~ <. ; M< ". o 
Supremo Tnbunal Federal, na AD .. 927-3cRS, suspendeu hmmannente a expressão 

l'-.l~""·~··ym·rr Ji T"" F~r: ~I"F. ~J:; i 
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O Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG - assevera 

em diversos de seus julgados a necessária utilização e o investimento que o 

donatário se deve comprometer, sob as iras da ie1: 

ªDOAÇÃO DE BEM PúBLICO - INOBSERVÂNCIA DA 
FINALIDADE DO USO DO BEM - REVERSÃO DO BEM 
DOADO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA. - Se 
o donatáno derxou de atender às finalidades impostas pelo 
Município no ato da doação do imóvel, impedindo a 
municipalidade de dar ao imóvel a destinação que o bem da 
coletividade exige, evidencia-se o desVlo de finalidade a 
JUStijicar a reversão do imóvel ao património público".2 

Logo, autorizada a doação, o donatário terá que atender ao 

encargo imposto pelo Município, não podendo deixar de realizar suas 

atividades de utilidade púbica Justificadoras do ato de doação. 

Por todo o exposto e, considerando que o projeto em questão 

encontra-se amparado pela legislação vigente e que o Municíp10 tem 

competência para legislar sobre assuntos de mteresse local, especialmente, 

quanto a administração, utilização e alienação dos bens públicos muníc1país 

(art. 30 CR/88 e art. 16, XXII e XXXVI da LOM), requer a aprovação do 

projeto anexo nos termos propostos. 

Consoante o disposto no artigo 52 da Lei Orgânica Municipal, 

solicito seja esse Projeto de Lei a reci· o em caráter de extrema urgência. 

( 

[ ;º'.~~;' 
. ,~osé Raimundo1'b::::.-_el;-g-a-;d-o __ _,, 

Prefeito Municipl\ 
ll(, 

.. l 1- 1j~ \ 
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Projeto de Lei n. /2.008. 

"Autoriza o Poder Executivo a desafetar e doar área 

pública de 3. 751,00m2, localizada neste Município e dá 

outras providências". 

A Câmara Municipal de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais, aprova, 

e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 

desafetar e doar uma ãrea pública de 3.751,00m2, referente à àrea 03, 

situada na Avenida Antônio Pinho Tavares, bairro Conjunto Habitacional 

Cristina, neste Município, conforme especificações contidas no laudo de 

avaliação n. 111/2008, no memorial descritivo e no levantamento 

topográfico, à Associação Batista Shalon Adonay, mscríta no CNPJ sob o n. 

01.265.332/0001-60, com sede na Av. Antônio de Pinho Tavares, 670, 

Conjunto Cristina B, Santa Luzia/MG. 

Art. 2°. A doação descrita no art. l º dessa let impõe ã donatária 

manter no imóvel doado uma sede onde sejam desenvolvidas atividades 

assistenciais. 

Parãgrafo único. O desvio da finalidade prevista neste artigo, antes de 

completados cmco anos desta doação, implica na reversão do bem ao 

Patrimônio Público, .. cláusula que deverá constar do Registro do Imóvel. 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor~ sua publicação, revogadas 

as disposições em contráriq. \ \ 

San\p. Luz~a, 1~1, \;,,outubro de 2.008. ) 

~1 ílJ,D \ 
José Ra 'do Delgado 

~-. 

~ Prefeito MuniciRal 
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""' :;ôT\t:J Lucia, Minas Geraís, BRASIL - Av. Antonio del Pino 

jz:-i 13raga (Pres1denta de ta /.\soctación Catista Shalon-i ii,doíia,y} 

CAMPAi'lA DE SOLIDARIDAD PARA APOYAR A LOS Mll;lOS QUE 

FCCIBEH AYUDA DE LA A.SOCIACIÓN BATISTA SHALOM .'\Düh.i;'i 

EH LA. CIUDA.D DE SAHTA LUCIA - MIMAS GERAIS 1SR.A.SIL; 

HTTP:! íCORAZON ESCO NESPERANZA. 8 LOGS DQT. C CIMi 

L•c ,,.;iiGO 29 DE JUNIO DE 2008 
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COHAB-MG 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Contrato Particular de Doação de Imóvel que a Companhia 
de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG faz 
ao Município de Santa Luz1a/MG. 

Por este instrumento particular, com força de escritura 
pública, em razão do disposto no paragrafo 5° do artigo 61 da Lei Federal nº 4.380, de 
21/08/1964, com as alterações introduzidas pela Lei 5.049, de 29/06/1966, a Companh;2 
de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG, sociedade anônima, de econom;2 
mista estadual, CNPJ/MF nº 17.161.837/0001-15, sediada em Belo Honzonte/MG, a Ru2 
Bernardo Guimarães, 2640, Bairro Santo Agostinho, na condição de Outorgante Doa_9ora e 
assim ou como COHAB-MG, doravante. simplesmente designada e neste ato 
representada por seus Diretores ao final nomeados e assinados e o Municip10 de Sama 
Luzia, entidade Jurídica de direito püblico interno do Estado de Minas Gerais, CNPJ/MF nº 
·1s.715.409/0001-50, na condição de Outorgado Donatano e assim ou como Município. 
doravante, simplesmente designado e neste ato representado por seu Prefeito Municipal 
ao final nomeado e assinado, têm entre si Justo e contratado celebrar a presente operação 
de Doação de imóvel, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

PRIMEIRA: Por força do registro R-1 da matricula 350, !ivro 
2-B do Cartório do Registro de 1 móveis da Comarca de Santa Luzia, a COHAB-MC~ G 

senhora e legítima possuidora do terreno designado como area 03, com 3.751.00 rn'. 
integrante e ora destacada do terreno destinado a Equipamento Comunitário Privado, c0m 
um total de 46.270,00 m', no Con1unto Habitacional Bairro Cristina, no Município de Sarna 
Luzia/MG, area essa assim descrita e caractenzaaa: "Frente para Avenida Antônio cJb 

Pinho Tavares a uma distância de 75,00 metros, pelo lado direito a uma distância de 5'. ,60 
metros perpendicular a esta avenida, confrontando-se com a Área 04 (_Remanescents :1<0 
Area de Equip.), fundos a uma distância de 75,90 metros, sendo os primeiros 33,70 rnetroe 
com ângulo reto e os 42,20 metros complementares com ângulo interno igual a 170°'14'48' 
e pelo lado esquerdo a uma distância de 45,00 metros, ângulo Interno, 99°20'29" com 2 

mesma confrontação, perfazendo um perímetro de 247,50 metros com Area igual a 
3.751,00 m"" 

SEGUNDA: Acedendo a pedido feito peio Senhor Prefeito 
Mu111c1pal de Santa Luzia combinou a CO\-JAB-MG, com o Município de Santa Luz1a/MG, 
devidamente autonzada por sua Diretoria e pelo seu Conselho de Admirnstração, doar a 
ele, Munic1p10, a refenda área, o que ora faz. 

TERCEIRA: Assim, efetivando essa operação, a 
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG, por este instrumento. 
na melhor foITTla e para todos os efeitos de direito, transmite ao Muníc1p10 de Se.nta 
Luz1a/MG, todo o dom1nio, direito, ação e posse que até então detém sobre o 1mov&i 
descrito e caracterizado na cláusula primeira supra, obrigando-se, a todo o tempo, por s1 s 
seus sucessores a fazer a presente doação boa, firme e vallosa,.bem como a responde..
peta ev1cção de direito. 

QUARTA: Declara, ademais, a Outorgante Doadora, sob 
sua responsabilidade civil e criminal e para os efeitos a Lei Federal nº 7433, de 
18/12/'1985 e do Decreto Federal nº 93.240. de 09/09/1~! 6, que o ímovel ob;eto aa 
presente operação se encontra livre e desembaraçado d~ ua1squer gravames reais, 
fiscais, trabalhistas e prev1denciános e/ou decorrentes de feitd,s dic1ais re1persecutónos, a 
não ser um ônus hipotecano de que será ele desonerado a~te do registro da presente 

operação. _ \ ·s ' /,·--· 
F<.ua Bernardo Gu1maràes, 2640 - Santo A_90S~kl..~r1z:ê te i~G \ l.._ 
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