
AUTÓGRAFO DE LEI Nº 2.712/2009 – DE 24 DE NOVEMBRO DE 2009 

 

“Dispõe sobre autorização para doação de lote à 

empresa que especifica e dá outras providências” 

  

 

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

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei.  

Art.1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar à empresa RECIVIDA 

AMBIENTAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº. 09.658.607/0001-38, estabelecida na Rua Araguaia 199, 

centro, nesta cidade, um imóvel de propriedade deste Município 

caracterizado como sendo: “O lote de terras número 01, situado no 

Setor Morada Nova,  com chanfro de 08,75 m, confrontando com as 

Avenidas Maurício dos Santos e Clóvis Rodrigo do Vale, chanfro de 

04,14 m confrontando com as Avenidas Nagib Elias Zure e Maurício 

dos Santos, medindo 41,76 m pela frente, confrontando com a Av. 

Nagib Elias Zure, 07,70 m aos fundos, confrontando com a Av. 

Clovis Rodrigo do Vale, 45,79 m pela lateral direita, confrontando 

com a Av. Maurício dos Santos e 40,09 m pela lateral esquerda,  

confrontando com o lote nº 02, apresentando uma área total de 

1.266,11 m² (um mil, duzentos e sessenta e seis metros e onze 

centímetros quadrados), avaliado pela Comissão Tríplice de Avaliação 

desta Prefeitura pelo valor de R$12.000,00 (doze mil reais).  

Parágrafo único: O lote descrito no art. 1º será destinado exclusivamente 

à edificação e funcionamento da empresa RECIVIDA AMBIENTAL LTDA. 

Art. 2º - A donatária terá o prazo de 02 (dois) anos, a partir da vigência desta lei, 

para edificar no imóvel, sob pena de reversão automática ao patrimônio 

do Município, sem quaisquer ônus para este e independentemente de 

interpelação judicial.   

Art. 3º - O imóvel objeto desta doação não poderá ser alienado, a qualquer título, 

pela donatária, durante um período de 07 (sete) anos, sob pena de o 



bem retornar ao domínio e propriedade do município, sem que a 

donatária tenha direito a qualquer tipo de indenização.  

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 da Presidência da Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de 

Goiás, aos (13) treze dias do mês de outubro do ano dois mil e nove (2009). 
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