
LEI  N
º 
2.319/05 – de  15 de julho de 2005. 

 
“Autoriza a parceria entre o município e proprietários 

de imóveis urbanos e dá outras providências” 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE  GOIATUBA,  Estado  de  Goiás,  

APROVOU e eu, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei. 

 

Art. 1º- Fica o Município de Goiatuba autorizado a estabelecer sistema de 

parceria com proprietários de imóveis urbanos, residentes ou não localizados 

na sede do Município, visando a construção de passeios públicos em vias 

dotadas de asfalto e meios-fios. 

 

  Parágrafo Único – A parceria de que trata o “caput” deste artigo, 

poderá ser realizada até o dia 30 do mês de novembro de 2008. 

 

Art. 2º - Para a concretização dos objetivos previstos no artigo anterior, o 

Município arcará com a quantidade de 01 (um) saco de cimento para cada 

cinco metros quadrados (5m
2
) de passeio a ser construído e com a quantidade 

de areia necessária e o proprietário com os custos de brota ou cascalho lavado, 

a compactação de terreno e a mão de obra.  

 

  Parágrafo Único – A utilização de cerâmica, pedra ou outro 

material de cobertura que não o cimento será de responsabilidade do 

proprietário. 

 

Art. 3º - O passeio deverá ser construído de acordo com o nivelamento da via 

pública. 

 

Art. 4º - Fica recomendado que o passeio seja construído de forma ecológica, 

com espaço livre para plantio de grama ou de vegetação própria. 

 

At. 5º - O proprietário interessado na parceria de que trata esta Lei deverá se 

inscrever na sede da Prefeitura Municipal até o dia 31 do mês outubro de 2008. 

 

Art. 6º - Tratando-se de proprietário de baixa renda mensal, devidamente 

comprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social, o Município 

poderá arcar com todas as despesas para construção do passeio público. 

 

 



Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir, no corrente 

exercício, crédito adicional de natureza suplementar ou especial, até o 

montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para cobertura das despesas 

decorrentes desta Lei. 

 

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art.9º - Revogam-se a disposições em contrário. 

                    

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos quinze 

dias do mês de julho do ano dois mil e cinco (15/07/2005). 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 


