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LEI Nº 2.681, DE 21 DE OUTUBRO DE 2010. 

 

 

Dispõe sobre a doação do terreno urbano que menciona e dá 

outras providências. 

 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRINHOS, 

   

  Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a doar ao Centro Espírita Luz e 

Caridade, associação civil, religiosa e filantrópica, criada em 30/07/1939, com personalidade jurídica 

adquirida mediante o registro do seu estatuto no Cartório de Registro de Pessoa Jurídica, desta 

Comarca, sob o nº de ordem 3, do Livro A nº 1, em 21 de fevereiro de 1940, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

01.175.132/0001-17, reconhecido como de Utilidade Pública Municipal, pela Lei Municipal nº 80, de 10 

de novembro de 1972, o terreno urbano designado por APM I, com 7.140,04 m2, correspondente à 

Quadra nº 05, do Loteamento denominado Residencial Cristina Park, com as seguintes medidas: frente: 

73,91 m pela Rua CP4; 144,52 m confrontando com terreno do antigo Clube dos 50; 129,67 m pelo lado 

direito, confrontando com a Rua CP3; 27,31 m nos fundos, confrontando com o Setor Residencial Monte 

Verde, loteamento esse registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob o nº R-1-

20.803, Liv. 2, ficha 01.  

 

 Parágrafo único. O terreno mencionado no caput deste artigo se destina à construção 

da nova sede do Lar de Idosos de Morrinhos, mantido pela citada entidade filantrópica. 

   

  Art. 2º O donatário terá o prazo máximo, a contar da data da escritura pública de 

doação, de 6 (seis) meses para iniciar a construção e de 3 (três) anos, após o início, prorrogáveis por 

mais 1 (um) ano, para a sua conclusão, sob pena de, não o fazendo, o terreno reverter ao patrimônio do 

Município, sem quaisquer ônus para os cofres públicos municipais. 

 

CERTIDÃO 
Certifico e dou fé que esta Lei foi publicada no placard do 

Município no dia ______/______/_______. 

 

JANE APARECIDA FERREIRA 

=Responsável pelo placard= 
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  Art. 3º Correrão por conta exclusiva do doador todas as despesas alusivas à 

escrituração do terreno. 

 

  Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

  Morrinhos, 21 de outubro de 2010; 165º de Fundação e 128º de Emancipação Política. 

 

CLEUMAR GOMES DE FREITAS 
=Prefeito= 

 

 
WELDER RIBEIRO DE SOUZA 
=Secretário de Administração= 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS AO PROJETO DE LEI Nº 2.355, DE 14 DE OUTUBRO DE 2010. 

 

Ilustres Edis, 

 

 Como é do conhecimento de todos os morrinhenses, o Centro Espírita Luz e Caridade é uma 

associação civil, religiosa e filantrópica, criada em 30/07/1939, tendo por objetivo, dentre outros, a prática 

de atividades gratuitas na área da assistência social, visando, em especial, a proteção à família, à 

maternidade, à adolescência e à criança carentes; o amparo aos idosos necessitados; a promoção da 

integração dos assistidos ao mercado de trabalho, inclusive através do aprendizado de trabalhos 

manuais; serviços de informação e esclarecimento nas áreas de saúde, previdência, educação, cultura e 

cidadania. 

 

 Todas essas atividades são realizadas de forma gratuita e sem finalidade de lucro, sendo que a 

entidade também não remunera quaisquer cargos da sua administração, que são exercidos 

gratuitamente, além do que a totalidade da renda ou receita de fontes diversas, por ventura recebida, é 

integralmente aplicada nas próprias atividades da entidade. 

 

 No cumprimento de seus objetivos estatutários, exerce atividades assistenciais há mais de 71 

(setenta e um anos) em nossa cidade, de forma ininterrupta, sendo que: 

  i) é reconhecido como de Utilidade Publica Federal, pela Portaria nº 152, de 22 de 

fevereiro de 2002, publicada no DOU de 25/02/2002; 

  ii) é reconhecido como de Utilidade Pública Estadual, pela Lei Estadual nº 12.566, de 

19 de janeiro de 1995, publicada no DOE de 25/01/1995;  

  iii) é reconhecido como de Utilidade Pública Municipal, pela Lei Municipal nº 80, de 10 

de novembro de 1972; 

  iv) é registrado junto à Secretaria Estadual de Ação Social e Trabalho, atualmente 

Secretaria Estadual de Cidadania e Trabalho; 
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  v) é registrado no Conselho Municipal de Assistência Social, desta Cidade. 

 

 Dentre as inúmeras atividades assistenciais desenvolvidas pela entidade, cabe destacar as 

seguintes: 

  a) amparo a grande número de idosos necessitados de nossa cidade, em regime de 

internato, através do seu departamento denominado Lar Espírita José Passos, popularmente conhecido 

como Abrigo dos Velhos; 

  b) concessão de moradia há 18 (dezoito) famílias carentes de nossa cidade, através do 

seu departamento denominado Condomínio Luz e Caridade; 

  c) atendimento há cerca de 40 crianças e adolescentes carentes de nossa cidade, 

através de trabalho manual de cunho educacional, consistente em confecção de caixas decorativas com 

papel reciclado, realizado em seu departamento denominado Posto de Auxílio à Família. 

  

 Ocorre que, atualmente, o imóvel onde se situa o Lar Espírita José Passos (Abrigo dos Velhos), 

já não mais atende aos requisitos legais mínimos exigidos, seja porque o terreno é de tamanho reduzido, 

sem espaço suficiente e sem área verde, seja porque o prédio, construído há quase 50 (cinquenta) anos, 

se encontra bastante envelhecido e sem as necessárias condições de habitabilidade, segurança, 

funcionalidade, higiene, comodidade, etc. 

 

 Para se ter uma idéia do grau de exigências que o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) 

apresenta, no tocante às condições das Casas de Internação de Idosos, basta verificar-se o que dispõe 

o art. 50 do referido diploma legal: 

 

 

Art. 50. Constituem obrigações das entidades de atendimento: 

 

        (...) 

 

        III – fornecer vestuário adequado, se for pública, e alimentação suficiente; 
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        IV – oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade; 

 

        V – oferecer atendimento personalizado; 

 

        VI – diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares; 

 

        VII – oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas; 

 

        VIII – proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade do idoso; 

 

        IX – promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer; 

 

        X – propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas 

crenças; 

 

        XI – proceder a estudo social e pessoal de cada caso; 

 

       (...) 

 

        XVII – manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica. 

 

  

 De outro lado, a referida entidade possui um arrojado Projeto de Construção da nova sede do 

Abrigo que, uma vez executado, além de cumprir a legislação do idoso, proporcionará aos internos 

excelentes condições de moradia, sendo certo que se tornará motivo de orgulho para nossa cidade e, 

quiçá, referência em todo o Estado de Goiás. Segue, em anexo, para conhecimento dos ilustres Edis, 

uma cópia do aspecto paisagístico do citado Projeto. 

 



 

 

MUNICÍPIO DE MORRINHOS 

Estado de Goiás 
 

 6

 A doação do terreno a que se refere a presente proposta, para a construção da nova sede do Lar 

de Idosos, a nosso sentir, se constitui de providência necessária e inadiável da Municipalidade, até 

porque a entidade não possui outro local adequado para a nova sede. 

 

 Além disso, o mencionado Estatuto do Idoso, dentre vários outros dispositivos, determina em seu 

art. 3º que: 

 

 

 “Art. 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do 

Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao 

lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária. 

 

 Estabelece, também, em seu art. 9º que: 

 

  “Art. 9º. É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à 

vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam 

um envelhecimento saudável e em condições de dignidade”. 

 

 Cumpre esclarecer, por oportuno, que o terreno objeto de doação possui as condições 

necessárias exigidas, inclusive no tocante à sua área, até porque o Projeto prevê a seguinte edificação: 

6 (seis) prédios, sendo que o primeiro abrigará a recepção, a parte administrativa, uma casa de oração e 

uma clínica para atendimento aos idosos, que será formada por consultório médico, ambulatório, 

farmácia e sala de fisioterapia. Outro prédio abrigará a cozinha e o restaurante, com capacidade para 

100 lugares. Quatro prédios completam o complexo. Cada um com 6 (seis) quartos, todos com camas 

hospitalares, 3 banheiros adaptados às necessidades dos internos e uma área de convivência com 

televisão de alta resolução. O projeto prevê, ainda, vestiários, lavanderia, fonte luminosa no jardim, 

bosque e pomar frutífero, além de horta comunitária.  
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 Ao aprovar esta proposta, Vossas Excelências demonstram o vosso apreço a tão importante 

obra, que atenderá, de forma marcante, os idosos necessitados de nossa cidade. 

 

Morrinhos, 14 de outubro de 2010. 

 

 

 

CLEUMAR GOMES DE FREITAS 

=Prefeito= 

 

 

WELDER RIBEIRO DE SOUZA 

=Secretário de Administração= 

 

 

 


