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PORTARIA Nº 2.201 
Designa Comissão Especial destinada à avaliação quanto à viabilidade e ao interesse do 

Município de São Lourenço/MG em aceitar os bens ofertados como dação em pagamento através 
do Requerimento nº. 4986, de 24/07/2014 e contém outras providências. 

 
 

O Prefeito Municipal de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais contidas no artigo 90, da Lei 
Orgânica Municipal - LOM; considerando os termos do Artigo 10 e seguintes que compõem o 
Capítulo II, da Lei Municipal nº. 3.031, de 18/07/2011; considerando os termos do Requerimento nº. 
4986, de 24/07/2014, através do qual foram ofertados ao Município de São Lourenço/MG, 08 (oito) 
lotes de terreno, visando a dação em pagamento para quitação de débitos para com a Fazenda Pública; 
considerando que faz-se necessária a avaliação dos referidos lotes ofertados com dação em 
pagamento, bem como a análise quanto ao possível interesse e viabilidade na aceitação dos mesmos; 
considerando que a instituição de Comissão Especial constituída de servidores públicos é o meio legal 
que o Município dispõe para realização do serviço em epígrafe;  
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Ficam designados os servidores Hélio da Silva Miguel, Claudenir Martins Ribeiro e 
Marcus José da Silva, para sob a presidência do primeiro, comporem Comissão Especial destinada à 
avaliação quanto à viabilidade e ao interesse do Município de São Lourenço/MG em aceitar os bens 
ofertados como dação em pagamento através do Requerimento nº. 4986, de 24/07/2014. 

 
Art. 2º A Comissão designada procederá com a avaliação dos lotes ofertados, mediante análise 
topográfica e da localização dos mesmos, considerando os critérios estabelecidos no Artigo 20 da Lei 
Complementar nº. 001/10 e os preços praticados no mercado imobiliário, atendo-se aos dados 
apresentados pelos Órgãos envolvidos na análise preliminar do Requerimento nº. 4986, de 24/07/2014, 
devendo emitir relatório necessário à instrução de decisão final por parte do Chefe do Poder Executivo 
Municipal. 
 
Art. 3º A Comissão Especial de que trata este Decreto tem o prazo máximo de 10 (dez) dias para 
conclusão de seus trabalhos, devendo os servidores que a compõem atuarem fora do expediente normal 
de suas atividades para realização dos trabalhos afetos à mesma, inclusive para elaboração de relatório 
final. 
 
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
A. Cumpra-se, dando conhecimento aos interessados. 
 
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 17 de junho de 2015. 
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