
PROJETO DE LEI N
0 
1.830, DE 31 DE MARÇO DE 2.004. 

 

 

“Dispõe sobre alienação de imóveis” 

 

 

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

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei. 

 

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a alienar, através 

de transferência por escritura pública, ao Instituto de Previdência dos Servidores 

Municipais de Goiatuba – Goiatuba Prev – criado pela Lei 1.966/01, inscrito no 

CNPJ sob nº 04.902.663/001-52, com sede na Rua São Francisco nº 570, para 

quitar débitos com essa entidade, os seguintes imóveis de propriedade do 

Município: 

I – 01(um) imóvel residencial, situado na Rua Minas Gerais, nº 265, edificado no 

lote nº 02 da Quadra 49, com escritura registrada no Cartório do 1º ofício, livro 3-

5, folhas 118 e 119 sob nº 20793 e avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reais); 

 

 II – 01(um) imóvel residencial, situado na Rua Tefé, nº 821, com escritura 

registrada no Cartório de 1º ofício, livro 2 AO, folhas 114, sob nº R – 1.8.2002 e 

avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) 

 

III – 03 (três) apartamentos, 203,604 e 804 do Edifício Serra Dourada, cada um 

avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), perfazendo, os três, um total de R$ 

240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).           

 

Art. 2º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de 

Goiás, aos trinta e um dias do mês de março do ano dois mil e quatro 

(31/03/2004). 

 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 



 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

PROJETO DE LEI Nº 1.830/04 DE 31 DE MARÇO DE 2004 

 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

 

 

O presente projeto, praticamente, por si mesmo se justifica, pois são 

do conhecimento de Vossas Excelências os débitos da Prefeitura para com o 

Goiatuba Prev, que não foram quitados em tempo hábil, não por falta de vontade 

política ou administrativa do Poder Executivo, mas, indiscutível e absolutamente, 

por falta de recursos disponíveis. 

A necessidade de nos ajustarmos à Lei de Responsabilidade Fiscal, 

neste último ano de mandato, nos forçam a tornar medidas que podem ser 

consideradas extremas, mas que são, porém, permitidas por Lei, sem causar 

grandes prejuízos, uma vez que os imóveis a serem alienados não têm uma 

finalidade específica. 

Anexo, estamos encaminhando laudo de avaliação, emitido pela 

comissão competente. 

Contamos com o habitual apoio e atenção de Vossas Excelências, na 

certeza da aprovação do projeto.         

 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

                            PREFEITO MUNICIPAL 


