
 

 LEI Nº 2.363/06 – de 13 de abril de 2006 
 

“Dispõe sobre doação de lote que menciona, e 

dá outras providências” 

 

 

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

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei.  

 

Art. 1º -  Por força da presente lei, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a doar o lote 

terras nº 06, situado na área de terras denominada Chácara Blandina, com as seguintes 

medidas e confrontações: medindo 25,00m (vinte e cinco metros) de frente, para a rua 01, 

25,00m (vinte e cinco metros) aos fundos, confrontando com Alzira Maria de Jesus e/ou seus 

sucessores, 38,20m (trinta e oito metros e vinte centímetros) pela lateral direita, 

confrontando com os lotes nº 03 (três) e 04 (quatro), medindo 39,20m (trinta e nove metros e 

vinte centímetros) pela lateral esquerda, confrontando com o lote nº 08 (oito), com uma área 

total de 967,50m2 (novecentos e sessenta e sete metros e cinqüenta centímetros quadrados), 

avaliado em R$10.000,00 (dez mil reais) à empresa AGRIFORTE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-ME, inscrita no CNPJ 

sob o nº02.616.046/0001-65. 

 

Art. 2º - O imóvel descrito no art. 1º destina-se à instalação da sede da empresa donatária. 

 

Art. 3º - A empresa donatária terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da vigência 

desta lei, para construir e iniciar os trabalhos de sua empresa, sob pena de o imóvel reverter-

se, automaticamente, ao patrimônio do Município, sem quaisquer ônus para este.  

 

Art. 4º - As despesas decorrentes da escrituração e outras provenientes da presente doação 

correrão por conta da donatária. 

 

Art. 5º - O imóvel doado fica gravado com as cláusulas de inalienabilidade e 

impenhorabilidade, podendo o imóvel ser transferido apenas para os sucessores, em caso de 

morte dos representantes da empresa donatária. 

 

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos treze 

dias do mês de abril do ano dois mil e seis (13/04/2006). 

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 


