
LEI MUNICIPAL Nº. 2.642/11 – de 1º de março de 2011 
 

“Dispõe sobre desafetação e autorização para 

doação de área de terra que menciona e dá outras 

providências” 

 

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

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei.  

 

Art.1º - Fica desafetada do domínio público municipal, “Uma área de terras urbana, 

destinada a Praça, designada APM 08, situada nesta cidade, no Loteamento denominado 

Jardim Santa Paula, medindo dez metros e vinte e oito centímetros de frente na confrontação 

com a Rua Guaicuru, e vinte e hum metros e dois centímetros aos fundos na confrontação 

com o Setor Residencial Serra Dourada; com um canto quebrado medindo dezoito metros e 

cinco centímetros; apresentando a área total de cento e quatorze metros e sessenta e oito 

centímetros quadrados”, de propriedade deste Município, inscrita na matrícula nº14.325, no 

Cartório de Registro de Imóveis desta cidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Art.2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar o imóvel descrito no art. 1º  a 

Sra. FRANCISCA MARIA DE JESUS, brasileira, desquitada, do lar, portadora do RG 

3983538-DGPC/GO e do CPF nº 943.584.271-20. 

 

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

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

do Município, sem quaisquer ônus para este e sem qualquer 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, 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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