
 LEI Nº 2.432/07 de 10 de abril de 2007 
 

“Dispõe sobre autorização para doação de lote à Câmara 

Municipal de Goiatuba 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 Poder Executivo Municipal autorizado a doar à CÂMARA MUNICPAL DE 

GOIATUBA um terreno urbano caracterizado como sendo “O Lote nº 01 (um) da quadra 278, 

situado no centro desta cidade, com as seguintes medidas e confrontações: 97,00m aos frente 

para a rua Purus, 98,20m aos fundos confrontando com área da Prefeitura Municipal de 

Goiatuba, 46,00m pela lateral direita, confrontando com a rua Mato Grosso, 41,20m pela lateral 

esquerda, confrontando com a rua Maranhão, com uma área total de 4.249,92m
2 

(quatro mil, 

duzentos e quarenta e nove metros e noventa e dois centímetros quadrados) avaliado em 

R$188.825,56 (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinqüenta e seis 

centavos), pela comissão tríplice de avaliação desta Prefeitura. 

 

Art. 2º - O imóvel descrito no art. 1º destina-se à construção da sede própria da Câmara 

Municipal de Goiatuba. 

 

Art. 3º - A donatária  terá o prazo de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, a partir da vigência desta 

lei, para edificar, no terreno, sob pena de o imóvel se reverter, automaticamente, ao patrimônio 

do Município, sem quaisquer ônus para este e independentemente de interpelação judicial. 

 

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

correrão por conta da donatária. 

 

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

  

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

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

do mês de abril do ano de dois mil e sete (10/04/2007). 

 

 

 
 

                                                     Marcelo Vercesi Coelho 
                                           PREFEITO MUNICIPAL 
 


