
LEI Nº 2.276/05, de 1º de março de 2005. 
 

“Autoriza e orienta o Poder Público Municipal a estabelecer e 

construir a infra-estrutura necessária a uma Unidade de Conservação 

caracterizada como PARQUE MUNICIPAL” 

  

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu, Prefeito 

Municipal, SANCIONO a seguinte lei. 

 

Art. 1º Fica o Poder Público Municipal autorizado a apropriar área pública conveniente, 

com a finalidade exclusiva de estabelecer e construir Unidade de Conservação a ser 

caracterizada como PARQUE PÚBLICO MUNICIPAL. 

Parágrafo Único – O PARQUE MUNICIPAL deverá caracterizar-se por evidente utilidade 

pública, voltado para a educação e conscientização da população quanto às questões 

ambientais e de desenvolvimento sustentável bem como ao lazer e contemplação, proibindo-

se quaisquer atividades de cunho exclusivamente econômico. 

 

Art. 2º A área a ser apropriada para a construção do PARQUE MUNICIPAL deverá 

localizar-se na micro-bacia do Córrego Lageado, a jusante da captação de água para 

abastecimento público.    

      

Art. 3° O Projeto de Implantação Geral do PARQUE MUNICIPAL, assim como os Projetos 

de Implantação dos Equipamentos Sociais, deverão ser elaborados por empresa com 

técnicos e conhecimentos pertinentes ao empreendimento. 

 

Art. 4° As despesas públicas decorrentes desta Lei correrão por verbas apropriadas e 

justificadas para tal fim, priorizando-se o apoio de verbas externas ao orçamento municipal. 

 

Art. 5º O projeto executivo do PARQUE MUNICIPAL deverá ser instruído junto ao órgão 

Estadual de Meio Ambiente, obtendo-se seu registro como Unidade de Conservação 

Municipal. 

 

Art. 6º O PARQUE MUNICPAL definido nesta Lei, deverá ter denominação própria 

representativa do Município, previamente aprovada por Lei Municipal. 

 

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, tendo-se o Executivo Municipal 

o prazo de 30 (trintas) dias para cumprimento do exposto em seu Art.3º.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, ao primeiro 

dia do mês de março de dois mil e cinco (01/03/2005). 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 


