
 PROJETO DE LEI Nº 2.021/2007 – DE 28 DE SETEMBRO DE 2007.  

 

 

“Altera dispositivo da Lei 1.742/99, de 18 de agosto de 1999, e dá outras 

providências”.   

 

 

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

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei: 

 

Art. 1º -  O art. 3º da Lei 1.742/99 de 18 de agosto de 199, alterada pela Lei 1.771/99 de 

15 de dezembro de 1999, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos, renumerando-

se o atual parágrafo único para § 1º:   

 

 “Art.3º..................................................................................................................... 

 § 1º.......................................................................................................................... 

 § 2º O gravame de que trata o caput deste artigo poderá ser levantado, mediante 

autorização legislativa, após requerimento fundamentado formulado pelo donatário ao 

Chefe do Poder Executivo, motivando as razões pelas quais necessita que seja extinta a 

cláusula de inalienabilidade de seu imóvel”. 

 

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

 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos vinte e oito dias do 

mês de setembro do ano de dois mil e sete (28/09/2007). 

 

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA  

 PROJETO DE LEI Nº.2.021/07 – DE 28 DE SETEMBRO DE 2007. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

 

 A alteração que ora se faz é de suma importância porque, a redação do art. 3º, 

que grava os imóveis que estão nas condições previstas ao donatário com a cláusula de 

inalienabilidade. 

 

 Tal gravame constitui-se numa garantia, para a Administração Pública, na 

medida em que proíbe o donatário de comercializar o imóvel que recebe em doação. 

 

 Como é cediço, há quem tem a pura intenção de ter para si o imóvel, sem a 

intenção de comercializa-lo, todavia, há quem necessita do bem exatamente para negocia-

lo, fato que retira da doação pela Administração Pública, a característica da função social. 

 

 Há, no entanto, donatários, que ao longo do uso e gozo do bem imóvel, 

necessita aliená-lo, para levantar numerário suficiente para tratamento de sua saúde, 

subsistência ou mudança de endereço, sendo este o único bem que possui, passível de gerar 

renda. 

 

 Nesse caso, justifica-se a extinção da inalienabilidade. 

 

 Há casos, ainda, em que o donatário necessita de contrair empréstimo junto à 

rede bancária e o único bem que possui para dar em garantia hipotecária, é o bem recebido 

em doação. 

 

 A rede bancária, de um modo geral, não aceita bem, como garantia de dívida, 

bem gravado com cláusula de inalienabilidade. 

 

 Este, outro motivo, para se considerar o pedido do donatário para que o 

gravame seja levantado.       

 

 Pelas razões acima expostas, é que vimos pedir autorização legislativa para 

alterar o art. 3º da Lei 1.742/99, esperando que os Nobres Edis votem favoravelmente este 

projeto de lei. 

 

 Cordialmente, 

 

 

Marcelo Verecesi Coelho 

Prefeito Municipal   


