
LEI MUNICIPAL Nº 3.166, DE 01 DE MARÇO DE 2021 
         

 
                       “Autoriza o Chefe do Poder Executivo a outorgar cessão de uso de faixa de  
                       Servidão de perímetro urbano  a  empresa  que  presta  serviço de relevante  

          Interesse  público” 
 

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

Municipal, SANCIONO a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica RECONHECIDO o relevante interesse público na prestação de serviço pela empresa 
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, Sociedade de Economia Mista inscrita no CNPJ sob o n° 
01.616929/0001-02, no município de Goiatuba.  
 
Art. 2º - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a outorgar a título gratuito a empresa citada 
no Art. 1º cessão de uso de faixa de servidão para implantação de faixa de coletor de esgoto, 
dispensada a concorrência pública nos termos do parágrafo 1° do Art. 126 da Lei Orgânica 
Municipal, tendo em vista a necessidade de dar acesso, proteção e condições de operação e 
manutenção do coletor que promoverá escoamento de afluentes até a Estação de Tratamento de 
Esgoto do município de Goiatuba. 
 
§ 1º O prazo da cessão de uso do bem público de que trata este artigo, será de 30 (trinta) anos, 
admitida prorrogação enquanto perdurar o relevante interesse público. 
 
§ 2º Ao fim da presente Cessão, a Cessionária não será indenizada pelas benfeitorias 
eventualmente realizadas no imóvel. 
 
Art. 3º - O bem público, citado no Art. 2° desta cessão de uso, é uma faixa de servidão com área de 
2.916,752m², em um perímetro de 986,50m, situado em uma área pertencente à Prefeitura 
Municipal de Goiatuba, com registro de transcrição sob o número 17.704. 
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.  
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, ao primeiro dia do mês de março do ano de 
dois mil e vinte e um (01/03/2021). 
 
 
 

JOSÉ ALVES VIEIRA 
Prefeito 

 
 
 

 


