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L E I N° 5.033 de 05 de julho de 2021. 

Altera a Lei Municipal n" 4.916, de 20 de 
dezembro de 2019, que dispõe sobre doação de 
imóvel com obrigação de fazer e dá outras 
providências. 

O Povo do Município de Alfenas, por seus representantes na Câmara Municipal 
aprova, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. r Ficam alterados os §§2° e 3° do art. 1° e caput do art. 3°, da Lei Municipal 
n° 4.916, de 20 de dezembro de 2019, que "dispõe sobre a doação de imóvel com obrigação 
de fazer e dá outras providências", os quais passarão a vigorar com a seguinte redação: * 

Art. I 
§ i° ( - ) 

§ 2° o início das obras na área doada deverá ocorrer no prazo máximo de 180 
(cento e oitenta dias), pela empresa donatária, a partir da vigência desta Lei de alteração. 
(N.R...) 

§ 3° Fica assegurado à empresa donatária o prazo de 1 (um) ano, contados a partir 
de 20/12/2021, para conclusão das obras de instalação da empresa no local. (N.R..) 

Art. 3° Em contrapartida ao recebimento em doação do imóvel objeto desta Lei, a 
donatária fica obrigada a cumprir encargo correspondente à execução de obras e serviços, com 
fornecimento de materiais, para reformas das unidades do Programa de Saúde da Família -
PSFs, Bairros Rurais São Tomé e Barranco Alto, conforme especificações definidas pelo 
Poder Executivo, no valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), até o a data de 
31/12/2021. (N.R...) 

Art. 2° Ficam ratificados os demais dispositivos da Lei Municipal n° 4.916, de 20 
de dezembro de 2019. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Alfenas, 05 de julho de 2021. 

L U I Z ANTONIO SILVA 
Prefeito Municipa 
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