
 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 2.703/2009 – DE 11 DE SETEMBRO DE 2009 
 

“Dispõe sobre autorização para doação de lotes ao Governo do 

Estado de Goiás para construção e instalação de uma Unidade 

Escolar de tempo integral e dá outras providências” 

  

 

        A Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, 

APROVA e eu, Prefeito Municipal, SANCIONO a presente Lei: 

 

 

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

ao GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, uma área de terra 

urbana caracterizada como sendo “o lote de terras 

número 02, situado na rua Tremembé, medindo 100,00 

m para a Rua Tremembé; com chanfro de 8,29, 

confrontando com a Av. Santa Rita, medindo 80,66 m 

pela lateral esquerda, confrontando com área de 

terras 01, e aos fundos medindo 138,17 m 

confrontando com Vezmar Peças e Máquinas Ltda., 

José Neto de Medeiros e Maria Inês Rocha Silva, 

apresentando uma área total de nove mil, 

oitocentos e sessenta e sete metros e cinqüenta 

centímetros quadrados (9.867,5 m²), devidamente 

registrada no Cartório de Registro de Imóveis de 

Goiatuba, no Livro 3-P, transcrição 7.257. 

 

Art. 2º - O lote descrito no art. 1º será destinado 

exclusivamente à edificação e funcionamento da 

sede definitiva de uma Unidade Escolar Padrão 

2000, com 12 salas de aula, blocos tecnológicos e 

quadra coberta, escola esta do tipo inclusiva e de 

tempo integral. 

 

Art. 3º - O imóvel descrito no art. 1º foi avaliado pela 

Comissão Tríplice de Avaliação desta Prefeitura 

pelo valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta 

mil reais). 

 

Art. 4º - O donatário 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 independente de interpelação judicial. 

 

 

 



Continuação do Autógrafo de Lei 2.703/2009... 

 

Art. 5º - As despesas decorrentes da escrituração e outras 

provenientes da presente doação correrão por conta 

do donatário. 

 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

    Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Goiatuba, Estado de Goiás, aos (11) onze dias do mês de 

setembro do ano dois mil e nove (2009). 

 
 
 
 
 

Fernando Carlos de Vasconcelos 
Presidente 
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