
AUTÓGRAFO DE LEI Nº 2.711/2009 – DE 24 DE NOVEMBRO DE 2009 

 

 

“Dispõe sobre autorização para doação de 

lote que menciona 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 a Sra. EDNA MARIA 

FERNANDES DE LIMA, brasileira, casada, portadora do RG nº 

1.859.000-SSP/GO e do CPF/MF nº 305.029.931-20, o  imóvel de 

propriedade deste Município caracterizado como sendo “O lote de 

terras número 01, situado no Setor DERGO, com chanfro de 08,09 m, 

confrontando com a Rodovia FO-320 e Rua Tremembé, 28,80 m pela 

frente, confrontando com a Rodovia GO-320, 33,80m aos fundos, 

confrontando com parte do lote nº 02, 20,32m pela lateral direita, 

confrontando com a Rua Tremembé, 35,84m, pela lateral esquerda, 

confrontando com o lote nº 03,  apresentando uma área total de 999,86 

m² (novecentos e noventa e nove metros e oitenta e seis centímetros 

quadrados), avaliado pela Comissão Tríplice de Avaliação desta 

Prefeitura, pelo valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). 



Parágrafo Único - O lote descrito no art. 1º será destinado 

exclusivamente à edificação e funcionamento  de laboratório de análise 

de solos e folhas,  laboratório de análise de produção de inimigos 

naturais calesia flavipes e laboratório de biologia do solo, cuja empresa 

será instituída pela donatária. 

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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