
LEI 1.799/00, de 13 de junho de 2000. 
 

“ Dispõe sobre doação de lote a Associação Goiatubense de Árbitros - AGA e 

dá outras providências” 

 

                         A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

APROVA e eu, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte lei. 

 

Art. 1° - Por força da presente lei, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 

autorizado a doar o lote abaixo caracterizado, para a Associação Goiatubense de 

Árbitros - AGA, para construção de sede própria. 

Art. 2° - O lote a ser doado é o de número 11 (onze), da quadra nº 2-A (dois-A), 

no Bairro Vila Esplanada I, na esquina das ruas Pero Vaz de Caminha, com a rua 

09 (nove), com as seguintes medidas e confrontações: pela frente (14,15) quatorze 

metros e quinze centímetro confrontando com a rua Pero Vaz de Caminha, e aos 

fundos (14,20) quatorze metros e vinte centímetros confrontando com o lote nº 12 

(doze), lateral direita (30) trinta metros confrontando com a rua 09 (nove), e 

lateral esquerda (30) trinta metros confrontando com o lote nº 10 (dez), 

totalizando uma área de 425,35m2 (quatrocentos e vinte e cinco metros e trinta e 

cinco centímetros quadrados). 

Art. 3° - As despesas com escrituração e outras provenientes da presente doação 

correrão por conta do donatário, devendo constar na  escritura  que  o  prazo  para    

edificação é de 180 (cento e oitenta dias), contados da publicação desta. Esgotado 

o prazo, sem providências do donatário, o imóvel retorna ao patrimônio do 

Município sem qualquer ônus ou medidas judiciais ou extra a serem tomadas pela 

municipalidade. 

Art. 4°  - O imóvel não poderá ser alienado a qualquer título. Obedecendo-se, 

apenas, a ordem de vocação hereditária em caso de sucessão.  

Art. 5° -  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, 

Estado de Goiás, aos treze dias do mês de junho do ano dois mil (13/06/2000). 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 


