
LEI MUNICIPAL Nº 3.184, DE 19 DE AGOSTO DE 2021  
 

“Dispõe sobre autorização para regularização de lote que menciona em favor 
do Sr. Sebastião Ferreira da Silva 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 Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regularizar, por meio de doação, 
nos termos do art. 20, V, última parte, da Lei Orgânica deste Município e da Lei Municipal nº 
2.640/11, ao Sr. SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da cédula de identidade RG 
nº 1.151.723-SSPGO e do CPF nº 440.216.231-91, o lote de propriedade deste Município, 
caracterizado como sendo “O lote de terras nº 06, Quadra nº 44, com a área de 510,93m² 
(quinhentos e dez metros e noventa e três centímetros quadrados), situado a Rua Orcalino 
Fernandes Evangelista, Setor Bananeiras, Goiatuba/GO, com as seguintes características, 
limites, e confrontações: medindo doze metros e sessenta centímetros de frente, igual 
metragem aos fundos e com as laterais de quarenta metros e cinquenta e cinco centímetros, 
confrontando pela frente com a dita rua, aos fundos com o lote número onze, pela lateral 
direita com o lote número sete e pela lateral esquerda com o lote número cinco”, devidamente 
registrado no Livro nº 02, de Registro Geral, sob a matrícula número 9.571, no Cartório de 
Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas, desta Cidade. 
 
Art. 2º - O imóvel descrito no art. 1º foi avaliado pela Comissão Tríplice de Avaliação desta 
Prefeitura, nomeada pelo Decreto nº 14.723/2021, de 04 de janeiro de 2021, pelo valor de 
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 
 
Parágrafo único: O bem foi avaliado levando-se em consideração a edificação existente no lote, 
por se tratar de regularização fundiária de imóvel de propriedade deste Município edificado com 
casa de moradia ocupada pelo donatário. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Art. 3º - As despesas decorrentes da escrituração e outras provenientes da presente doação 
correrão por conta do donatário. 
 
Art. 4º - O imóvel objeto desta doação não poderá ser alienado, a qualquer título, pelo donatário, 
durante um período de 05 (cinco) anos, contados da data da lavratura da escritura, 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 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIATUBA, aos dezenove dias do mês de agosto do ano dois mil e 

vinte e um (19/08/2021). 

 

  

 
JOSÉ ALVES VIEIRA                               

Prefeito 
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