
PROJETO DE LEI 1.809 – DE 29 DE JANEIRO DE 2004. 
 

“Dispõe sobre alienação de imóveis por doação e dá outras providências” 

 

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

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte Lei. 

 

Art. 1° - Por força da presente lei, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 

autorizado a doar os imóveis denominados: 

 

I - Lote nº 149, Quadra E, rua Almirante Barroso, Setor Oeste, com área de 

500,00m2, avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o senhor Edson Fagundes 

da Costa, portador do CPF nº 075.317.701-30. 

 

II – Lote nº 04, da quadra 29, rua Rio Vermelho, Bairro São Francisco, perfazendo 

uma área de 417,98m2, avaliado em  R$ 2.000,00 (dois reais), para o Senhor Luiz 

Mauro Oliveira, portador do CPF nº 292.341.821-20. 

 

Art. 2°. As despesas com escrituração e outras provenientes da presente doação 

correrão por conta dos donatários, devendo constar na escritura que o prazo para 

edificação no imóvel é de cento e oitenta dias, contados da publicação desta. 

Esgotado o prazo, sem providências do donatário, o imóvel retorna ao patrimônio 

do município sem qualquer ônus ou medidas judiciais ou extra a serem adotadas. 

 

Art. 3°.  Os imóveis não poderão ser alienados a qualquer título, obedecendo-se, 

apenas, a ordem de vocação hereditária em caso de sucessão.  

 

Art. 4°.  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano dois mil e quatro (29/01/2004). 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 



JUSTIFICATIVA ao PROJETO DE LEI 1.809 – DE 29 DE JANEIRO DE 2004 
que dispõe sobre alienação por doação de imóveis. 

 

 

 

Senhor Presidente, 

Ilustres Vereadores: 

 

A administração pública municipal pretende alienar por doação o Lote 

nº 149, Quadra E, rua Almirante Barroso, Setor Oeste, com área de 500,00m2, 

avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela Comissão Tríplice, para o senhor 

Edson Fagundes da Costa que irá construir um galpão comercial para instalação e 

funcionamento da Oficina Mecânica denominada “Fagundes Funilaria e Pintura”. 

O Lote nº 04, da quadra 29, rua Rio Vermelho, Bairro São Francisco, 

com uma área de 417,98m2, avaliado em  R$ 2.000,00 (dois reais), está destinado 

ao Senhor Luiz Mauro Oliveira, que já construiu no local uma casa com 45,17m2 

contendo quatro cômodos.  

Os imóveis são de propriedade do Município de Goiatuba e estão 

desafetados de uso público. 

A alienação de bem público depende de lei autorizadora e de avaliação 

do bem. Após o levantamento topográfico e de situação, vislumbramos o interesse 

da administração pública em doar os imóveis. 

Assim, visando atender ao interesse coletivo, a oportunidade e 

conveniência sócio-econômica, esperamos a aprovação do presente Projeto/Lei. 

Atenciosamente. 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


