
LEI Nº 2.395/06 – de 14 de novembro de 2006 
 

“Acrescenta os incisos VIII, IX, X e XI ao artigo 19 da Lei 1.213 

de 20 de novembro de 1992, que institui o Código de Posturas do 

Município de Goiatuba” 

 

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

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Por força da presente Lei ficam acrescentados os incisos VIII, IX, X e XI ao 

artigo 19 da Lei 1.213 de 20 de novembro de 1.992, com a seguinte redação: 

 

VIII – É vedada a ocupação de terrenos públicos, para a instalação de moradias 

precárias como barracas de lona e afins, na área de expansão urbana da Cidade de 

Goiatuba, salvo se em área pré-determinada mediante autorização expressa do Chefe do 

Poder Executivo.  

 

IX – A ocupação de terrenos particulares para a instalação de moradias precárias como 

barracas de lona e afins, na área de expansão urbana da Cidade de Goiatuba, só é 

permitida se dotadas de instalações sanitárias que atendam as condições mínimas de 

higiene e segurança. 

 

X – Em quaisquer dos casos dos incisos acima, é vedada a ocupação, desordenada de 

terrenos públicos ou particulares, na área de expansão urbana da cidade, para a 

construção de centros habitacionais coletivos e precários, que impliquem em 

“favelização” e poluições sanitária e visual ou, ainda, promova constrangimento aos 

moradores vizinhos e aos transeuntes. 

 

XI – Os proprietários de imóveis ocupados com construções inacabadas e ou 

abandonadas, sem a proteção de cercas ou tapumes, serão notificados para exercer a 

vigilância do local, sob pena da Prefeitura o fazer e imputar o débito ao proprietário, 

além das conseqüências cabíveis em função desta Lei, e da Lei Ordinária Federal, como 

até mesmo, em último caso, a desapropriação para compensar débitos relativos ao IPTU 

e com as despesas efetuada. 

   

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

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

quatorze dias do mês de novembro do ano dois mil e seis (14/11/2006). 
 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 
PREFEITO MUNICIPAL 


