
PROJETO DE LEI Nº 2.085/09, de 10 de março de 2.009 

 

“Dispõe sobre doação de imóvel urbano 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 Municipal autorizado a doar lotes urbanos 

municipais.  

 

Art. 2º - Os lotes doados destinam-se exclusivamente à construção de unidades 

habitacionais por parte dos beneficiários. 

 

Art. 3º - Os beneficiários serão escolhidos pela Secretaria Municipal de Assistência 

Social através do Conselho Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal de 

Habitação de Goiatuba - CMHG, após cadastro prévio dos mesmos e mediante 

criteriosa análise das condições sócio-econômicas e financeiras dos interessados. 

 

Art. 4º - Os beneficiários, após assinatura do Termo de Recebimento do lote, ficarão 

obrigados a iniciar e terminar a construção de sua unidade habitacional no prazo final, 

improrrogável, de 01 (um) ano. 

 

§ 1º – Ao término do prazo de 01 (um) ano, contado a partir da assinatura do Termo 

de Recebimento, e tendo o beneficiário já concluído a construção de sua unidade 

habitacional, ficará o Município doador obrigado a autorizar ao Cartório de Registros 

de Imóveis responsável que proceda a escrituração e o registro do lote doado, devendo 

ficar registrado na escritura, a clausula de inalienabilidade pelo prazo de 5 (cinco) 

anos. 

 

§ 2º - Todos os encargos da doação, tais como despesas de escrituras, impostos de 

transmissão, custas do registro imobiliário, etc., correrão por conta exclusiva do 

Município doador. 

 

§ 3º - A escritura pública de doação será lavrada em estrita consonância com os 

ditames desta Lei Municipal. 

 

Art. 5º - Ao término do prazo de 01 (um) ano, contado a partir da assinatura do 

Termo de Recebimento, se o beneficiário não tiver iniciado a construção de sua 

unidade habitacional, o lote voltará a integrar o patrimônio do Município de Goiatuba, 

Estado de Goiás.  

 



Art. 6º - Ao término do prazo de 01 (um) ano, contado a partir da assinatura do 

Termo de Recebimento, se o beneficiário tiver iniciado, porém não terminado a 

construção de sua unidade habitacional, mas tiver mais de 50% (cinqüenta por cento) 

dela já concluído, após avaliação feita pelo Conselho Municipal de Assistência Social, 

o Município doador poderá prorrogar o prazo por igual período, sendo que, findo o 

mesmo sem que esteja terminada a obra, o lote voltará a integrar o patrimônio do 

Município de Goiatuba, Estado de Goiás.  

 

Art. 7º - Ficam convalidadas todas as doações realizadas anteriormente, em especial 

as realizadas sob o permissivo da Lei Municipal 1.605, de 27 de junho de 1.997, com 

as alterações da Lei n.° 2.454, de 23 de maio de 2.007. 

 

Art. 8° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e nove (10.03.09).   

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

Prefeito Municipal 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 2.085/09 – de 10 de março de 2009 

 

 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

 

 

Cumprimentando-o primeiramente, é o presente para encaminhar, por 

intermédio de Vossa Excelência, à apreciação da Câmara Municipal de Goiatuba, 

Estado de Goiás, e dos ilustres Vereadores que a compõe, o Projeto de Lei nº 

2.085/2009, de 10 de março de 2.009, que “Dispõe sobre a doação de imóvel urbano e 

dá outras providências”. 

 

O presente Projeto de Lei tem razão de ser para beneficiar parcela 

significativa da população carente deste Município, que não tem condições 

econômicas e financeiras para adquirir, com recursos próprios, lotes urbanos e, 

depois, suportar ainda o ônus da aquisição do material de construção e da mão-de-

obra. 

 

Destarte, é bom ressaltar que o direito do cidadão à moradia passou a ser, 

após a Emenda Constitucional nº 26/2000, de 14 de fevereiro de 2000, considerado e 

elencado como direito social aos desamparados e aos mais necessitados, na forma da 

Constituição Federal, razão pela qual, o Projeto de Lei que ora se apresenta, se 

aprovado por essa Casa Legislativa, o que acreditamos ocorrerá, poderá minimizar 

essa carência, constituindo essa iniciativa a obrigação do Poder Público.   

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

Prefeito Municipal 

   
 


