
PROJETO DE LEI Nº 1.731/02, de 27 de novembro  de 2002. 

 

 

 
“Autoriza a alienação de imóvel que especifica, 
por doação ao Estado de Goiás”. 
 
 
 

 
                         A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de 
Goiás, APROVA e eu, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte lei. 

 
 

Art. 1º-  Por força da presente lei, fica o Chefe do Poder Executivo 
autorizado a alienar ao Estado de Goiás, ou a beneficiários de 
programas habitacionais do Estado de Goiás, por doação, sem 
quaisquer ônus ou despesas para estes, inclusive decorrentes de 
Registro de Escrituras, Certidões, Taxas, Impostos e Emolumentos de 
até 500(quinhentos) lotes localizados em Goiatuba, Estado de Goiás, 
no loteamento denominado RECREIO DOS BANDEIRANTES.  
 
Art. 2º -    Os loteamentos objeto da presente doação serão gravados 
das cláusulas de inalienabilidade, bem como o de impenhorabilidade, 
obedecendo-se apenas a ordem de vocação hereditária em caso de 
sucessão. 
 
Art. 3º- As famílias beneficiadas serão selecionadas conforme os 
critérios técnicos estabelecidos pela Agência Goiana de Habitação 
S/A – AGEHAB. 
 
Art. 4º- O Município de Goiatuba se obrigará, na Escritura de 
Doação, a responder pela evicção do imóvel, devendo desapropria-lo 
e doa-lo novamente aos donatários se, a qualquer título, for 
reivindicado por terceiros ou anilada a primeira doação, tudo sem ônus 
para os mesmos. 
 



Art. 5º- Enquanto estiverem no domínio do Estado de Goiás, os 
bens imóveis, móveis e os serviços, integrantes do Conjunto 
Habitacional que o\implantar neste Município, ficam isentos de 
tributos. 
 
Art. 6º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de 
Goiás, aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e dois 
(27/11/2002). 
 
 
                                  

Godofredo Jerônimo da Silva 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
   Laércio Barbosa Fernandes 
  PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUSTIFICATIVA: 
 
 

Senhor Presidente, 
 

Ilustres Vereadores: 
 
Justifica-se a aprovação do presente projeto de Lei em 

virtude da imensa oportunidade de proporcionar a população carente 
uma moradia. 

Além deste beneficio com certeza a região onde se 
construirá as moradias ira se desenvolver. 

Nós assim estaremos contribuindo para conceder ao 
cidadão mais humilde uma moradia própria. 

 Sendo assim, a aprovação deste projeto vem de anseios 
aos interesses do Goiatubense,.e na certeza de obter por parte desta 
augusta Casa de Leis o respaldo para a implantação deste Conjunto 
Habitacional e que o submetemos a suas apreciação.  

Atenciosamente. 
 
 

 
Godofredo Jerônimo da Silva 

                     PREFEITO MUNICIPAL 
 
 


