
AUTÓGRAFO DE LEI Nº 2.791/2011 - DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011 
 

“Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal escriturar lotes já  edificados doados ou 
ocupados e a doar lotes não edificados desta Municipalidade na forma que especifica,  

 e dá outras providências” 

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

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei.  

 
 

TÍTULO I 
DAS DOAÇÕES DE LOTES EDIFICADOS 

 
CAPÍTULO I 

DO PROCEDIMENTO 
 

 Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a escriturar lotes na 
Zona Urbana, doados ou ocupados, em favor de donatários ou ocupantes, desde que 
os mesmos tenham construído moradias sólidas de no mínimo 03 (três) 
compartimentos e ainda, que esses donatários ou ocupantes não sejam proprietários 
de imóvel urbano ou rural neste Município.  
 
 PARÁGRAFO ÚNICO: para fazerem jus a este benefício, os donatários ou 

ocupantes de imóveis de que trata este artigo, haverão de comprovar que 
detêm a posse, mansa, pacífica e ininterrupta, por mais de 05 (cinco) anos. 

 
 Art. 2º - Para serem beneficiados os donatários ou ocupantes, além dos 
requisitos descritos no art. 1º desta Lei, terão que adotar o seguinte procedimento: 
 
I – Formular requerimento de regularização de imóvel urbano, que deverá ser 
protocolizado no protocolo desta Prefeitura, com os seguintes documentos: 
 
a) cópia da identidade e do CPF; 
b) cópia de um comprovante de endereço; 
c) documento que comprove a aquisição por doação ou compra; 
d) certidão negativa de propriedade expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis; 
e) certidão de matrícula do imóvel; 
 
II -  Autuado o requerimento no protocolo o processo seguirá para a Divisão de 
Topografia para as seguintes providências: 
 
a) visita no local para averiguar se há edificação no imóvel, elaborando-se relatório 
circunstanciado sobre esta vistoria; 
b) elaboração do croqui e memorial descritivo do lote. 
 



III – Constado por esta Administração Pública que o interessado preenche os requisitos 
exigidos por esta lei, o processo será encaminhado à Comissão Tríplice de Avaliação, 
para avaliar o imóvel e elaborar o laudo de avaliação. 
 
 Art. 3º - Feito isso, o donatário será encaminhado ao Cartório para lavratura 
de escritura de doação, devendo estar munido dos seguintes documentos: 
 
I - Documento que autoriza o Cartório a lavrar a escritura, expedido por este Município; 
II - Cópia desta lei; 
III  - Cópia do laudo de avaliação 
IV - Cópia dos documentos pessoais do donatário. 

 
                 Art. 4º - Da escritura deverá constar que o imóvel objeto desta doação não 
poderá ser alienado, a qualquer título, pelo donatário, durante um período de 05 (cinco) 
anos, sob pena de o bem retornar ao domínio e propriedade do município, sem que o 
donatário tenha direito a qualquer tipo de indenização.  
 
                 Art. 5º - As despesas cartorárias, taxas, emolumentos e tributos que 
incidirem sobre esta doação, correrão por conta exclusiva do donatário.  
 
 
    TÍTULO II 

DA DOAÇÃO DE LOTES NÃO EDIFICADOS 
 

CAPÍTULO II 
DO PROCEDIMENTO 

 
 Art. 6º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a doar lotes urbanos 
ainda não edificados. 
 
 Art. 7º - Os lotes doados destinam-se exclusivamente à construção de 
unidades habitacionais por parte dos beneficiários. 
 
 Art. 8º - Os beneficiários serão escolhidos pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social através do Conselho Municipal de Assistência Social, após cadastro 
prévio dos mesmos e mediante criteriosa análise das condições sócio-econômicas e 
financeiras dos interessados. 
 
 Art. 9º - Os beneficiários, após assinatura do Termo de Recebimento do 
lote ficará obrigado a iniciar e terminar a construção de sua unidade habitacional no 
prazo final, improrrogável, de 01 (um) ano. 
 
 §1º - Ao término do prazo de 01 (um) ano, contado a partir da assinatura 
do Termo de Recebimento, e tendo o beneficiário já concluído a construção de sua 
unidade habitacional, ficará o Município doador obrigado a autorizar aos Cartórios que 
procedam a escrituração e o registro do lote doado, devendo ficar registrada na 
escritura, a cláusula de inalienabilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos. 



 
 §2º - Todos os encargos da doação, tais como despesas de escrituras, 
impostos de transmissão, custas do registro imobiliário, taxas e emolumentos, correrão 
por conta exclusiva do donatário. 
 
 §3º - A escritura pública de doação será lavrada em estrita consonância 
com os ditames desta Lei Municipal. 
 
 Art. 10 - Ao término do prazo de 01 (um) ano, contado a partir da 
assinatura do Termo de Recebimento, se o beneficiário não tiver iniciado a construção 
de sua unidade habitacional, o lote voltará a integrar o patrimônio do Município de 
Goiatuba, Estado de Goiás. 
 
 Art. 11 - Findo o prazo de 01 (um) ano, contado a partir da assinatura do 
Termo de Recebimento, se o beneficiário tiver iniciado, porém não terminado a 
construção de sua unidade habitacional, mas tiver mais de 50% (cinquenta por cento) 
dela já concluída, após avaliação feita pelo Conselho Municipal de Assistência Social, o 
Município doador poderá prorrogar o prazo por igual período, sendo que, findo o 
mesmo sem que esteja terminada a obra, o lote voltará a integrar o patrimônio do 
Município de Goiatuba, Estado de Goiás. 
 
 Art. 12 - A doação somente será autorizada após o imóvel ter sido 
previamente avaliado pela Comissão Tríplice de Avaliação deste Município, que emitirá 
o laudo de avaliação. 
 
 Art. 13 - Ficam convalidadas todas as doações realizadas anteriormente, 
em especial as realizada sob o permissivo da Lei Municipal 1.605, de 27 de junho de 
1997, com as alterações que lhe deu a Lei nº 2454, de 23 de maio de 2007. 
 
       Art. 14 -  Esta lei entrará em vigor no dia 02 de janeiro de 2011. 
 
   Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário. 

   

  Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Goiatuba, aos vinte e 
oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze (2011). 

 

 

 

Ailton Caetano Pereira 

Presidente 

 

 

Donizete Antônio Alves Borges      Izaías Mendes Piretti 

      Vereador                                     Vereador 


