
PROJETO DE LEI Nº 1.492/2000  de 29 de agosto de 2000. 

 

 
Dispõe sobre DAÇÃO EM PAGAMENTO de área 

à Companhia Energética de Goiás - CELG, para 

construção e dá outras providências.” 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE  GOIATUBA,  Estado de Goiás, 

APROVOU e  eu  Prefeito Municipal, SANCIONO  a   seguinte lei: 

 

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

autorizado a doar à COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS – CELG, um terreno 

de sua propriedade, com área de 3.364,44m2, localizado na zona urbana do  

Povoado de Venda Seca que inicia-se no marco M-1, cravado a margem direita da 

Rodovia Goiatuba/Porteirão na divisa com o Sr. Jorge Francisco Filho, daí segue 

com azimute geográfico de 19º07’11” e distância de 112,00 metros, confrontando 

com Jorge Francisco Filho até o março M2, daí segue com azimute de 293º27’10” e 

distância de 30,00 metros, confrontando com o Sr. Jorge Francisco Filho até o marco 

M3, daí segue com azimute 204º 15’24” e distância de 83,60 metros, confrontando 

com o Sr. João Prudêncio até o marco M4; daí segue com azimute 109º07’11”e 

distância de 17,40 metros, confrontando com a Prefeitura Municipal de Goiatuba até 

o marco M5, daí segue com azimute 199º07’11”e distância de 28,58 metros, 

confrontando com a Prefeitura Municipal de Goiatuba até o marco M6, daí segue 

com azimute 116º00’44”e distância de 20,14 metros, confrontando com a rodovia 

Goiatuba/Porteirão até o marco M1. 

 

Art. 2º - A dação em pagamento de que trata o artigo anterior, será exclusivamente 

destinada à construção de unidade da referida concessionária. 

 

Art. 3º - A dação em pagamento com pagamento com encargo que trata esta lei, é 

dispensada de procedimento Licitatório, em decorrência da existência do interesse 

público, nos termos da alínea “b” inciso I do art. 17 da Lei nº 8.666/93, com 

alterações posteriores dada pela Lei nº 8.883/94.   

 

Art. 4º- A escritura pública de dação em pagamento, será lavrada em estrita 

consonância com os ditames desta lei. 

Art. 5º - Caso não for realizada a construção pôr parte da Companhia Energética de 

Goiás – CELG, haverá retrocessão do aludido imóvel ao Patrimônio Público 

Municipal. 

 



Art. 6º - Fica autorizado aos Chefes do Poder Executivo Municipal, se houver 

necessidade, a abrir Crédito Especial nos valores suficientes ao cumprimento da 

presente Lei. 

 

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado 

de Goiás, aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil 

(29/08/2000). 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 
PREFEITO MUNICIPAL  


