
 

PROJETO DE LEI Nº 2.046/2008, de 17 de março de 2.008 

 

 

 

 

“Dispõe sobre autorização para suprimir cláusula de 

inalienabilidade, e dá outras providências” 

 

 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Municipal. 

 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suprimir a cláusula de inalienabilidade 

do imóvel caracterizado como sendo: O Lote número 11, da quadra “AB”, localizado na 

rua Olavo Bilac, Setor Oeste, nesta Cidade, medindo doze metros e trinta e cinco 

centímetros, pela frente, com a dita rua, igual metragem aos fundos, onde confronta com 

a área do Colégio “Orcalino Fernandes Evangelista”, vinte e sete metros pela lateral 

esquerda, onde confronta com o lote nº 10, vinte e sete metros pela lateral direita, onde 

confronta com a rua 6-B, formando uma área total de trezentos e trinta e três metros e 

quarenta e cinco centímetros quadrados (333,45m2),  doado ao Sr. CLOVES TAVARES 

BORGES, com a conseqüente baixa no Cartório de Registro de Imóveis desta cidade, 

registrado sob o nº R-1-18.511, livro nº 171, fls. 071. 
 

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

 

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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

aos 15 (quinze) de março de 2.008.   

 

 

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

Prefeito Municipal 

 

 



 

 

PROEJTO DE LEI Nº 2.046/2008, de 15 de março de 2008 

 

 

 

SENHOR PRESIDENTE 

SENHORES VEREADORES 
 

 

 

 A intenção do presente projeto é suprimir a cláusula de inalienabilidade com 

a qual foi gravado o imóvel O Lote número 11, da quadra “AB”, localizado na rua Olavo 

Bilac, Setor Oeste, nesta Cidade, medindo doze metros e trinta e cinco centímetros, pela 

frente, com a dita rua, igual metragem aos fundos, onde confronta com a área do 

Colégio “Orcalino Fernandes Evangelista”, vinte e sete metros pela lateral esquerda, 

onde confronta com o lote nº 10, vinte e sete metros pela lateral direita, onde confronta 

com a rua 6-B, formando uma área total de trezentos e trinta e três metros e quarenta e 

cinco centímetros quadrados (333,45m2) doado ao Sr. CLOVES TAVARES BORGES, 

através da Escritura Pública de Doação. 

 

 A cláusula de inalienabilidade não é obrigatória nas doações, sendo certo que 

doação é ato de mera liberalidade de uma pessoa que transfere um bem de seu patrimônio 

para o de outra, que o aceita. 

  

 O donatário constituiu família e precisa de uma casa maior para acomodar 

esposa e filhos, a fim de garantir a estes uma vida digna e feliz, pois este já não lhe assegura o 

conforto necessário a sua subsistência.  

  

 Por esta razão, o donatário terá que vender o imóvel doado pela 

Municipalidade e adquirir uma área maior em outro Setor da Cidade.  

 

 A venda deste imóvel não causará qualquer prejuízo ao Município, pois o 

bem já saiu de seu patrimônio, tendo cumprindo sua função social, sendo que já não se 

apresenta útil ao donatário.   

 

 Assim, vimos solicitar aos Senhores Vereadores a gentileza de votarem 

favoravelmente este projeto, a fim de que o donatário Cloves Tavares Borges, possa  alienar o 

bem que lhe foi doado. 

 
 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

Prefeito Municipal 

   

 


