
LEI MUNICIPAL Nº 2.639/11 – de 1º de março de 2011 
 

“Dispõe sobre autorização para aquisição de área 

de terra urbana, 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 autorizado a adquirir por desapropriação ou por compra, ou 

permuta, uma área de terra urbana, de até 500.000m² (quinhentos mil metros quadrados), no 

valor de até R$1,50 (um real e cinqüenta centavos) por metro quadrado, destinada à 

construção do aterro sanitário simplificado de Goiatuba. 

  

Art. 2º - A aquisição desta área de terra tem por fim assegurar a implantação do aterro 

sanitário simplificado de Goiatuba, por este Poder Público, sendo que a desapropriação será 

por utilidade pública nos termos do art. 5º, “d”, “h” e “p” do Decreto Lei 3.365/41. 

  

Art. 3º - A área de terra a ser adquirida haverá de possuir as seguintes características: 

 

I - Ser compatível com o zoneamento ambiental e urbano da região; 

 

II - Situar-se fora de reserva legal e em local que preferencialmente não precise ser 

desmatado; 

 

III - Respeitar as seguintes distâncias mínimas: 

 

a) 3.000 metros do perímetro urbano; 

b) 500 metros de domicílios rurais (a partir do perímetro da área a ser utilizada); 

c) 300 metros de corpo hídrico (a partir do perímetro da área a ser utilizada); 

d) 500 metros do corpo hídrico de abastecimento público e 2.500 metros do ponto de 

captação, se há montante (a partir do perímetro da área a ser utilizada); 

e) 10 Km de unidades de conservação; 

f)   13 Km de aeroporto ou aeródromo ; 

 

IV – Facilidade de acesso que permita o tráfego de veículos pesados ao longo de todo 

ano, mesmo em período de chuvas intensas; 

 

V – Situar-se até 25 Km do centro geométrico da coleta, o qual poderá ser estendido 

para atender a caso de consórcio público, porventura a ser firmado com os Municípios 

limítrofes. 

 

VI – Apresentar disponibilidade de material de cobertura; 

 

VII – O terreno deverá ter declividade máxima de 15%; 

 



VIII – A cota inferior das trincheiras de resíduos e as unidade de tratamento e disposição 

final do percolado deverão estar a uma distância mínima de 5,00 metros da cota máxima 

do lençol freático. 

 

IX – A área deverá ter vida útil mínima de quinze anos. 

 

Art. 4º - A área de terra de que trata o art. 1º será previamente avaliada pela Comissão 

Tríplice de Avaliação deste Município. 

  

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

ao primeiro dia do mês de março do ano dois mil e onze (1º/03/2011). 

 

 

 

 

    

Marcelo Vercesi Coelho 
PREFEITO MUNICIPAL 
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