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LEI Nº 070/2002                                                  DE 12 DE JULHO DE 2002 
Referente ao Projeto de Lei Nº 010/2002 de 15 de abril de 2002 

 

“DISPÕE SOBRE DOAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 
            A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás aprovou, e eu 
Prefeito Municipal Sanciono a seguinte Lei. 

 
            Art 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a doar imóveis a empresas que 

desejam instalar em nosso Município, sendo que as interessadas deverão requerer junto a 
Prefeitura Municipal, apresentando todos os projetos de construção exigida pela 
municipalidade. 

 
             Parágrafo Único – A lei de doação do imóvel para construção será específica para 

cada caso, ou seja, dependerá de autorização legislativa, uma vez que cada empresa 
demanda de áreas diferentes, obedecendo sempre ás determinações do Plano Diretor 
Municipal e demais legislação vigente.   

 
            Art. 2º - Todas as despesas decorrentes destas transações correrão por conta dos (as) 

beneficiados (as), ficando o município isento de qualquer pagamento, seja a que título for.  
 
             Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

                   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado 
de Goiás, aos 12 (doze) dias do mês de julho de 2002. 
 

 
 

 

 
José Ribeiro Martins Filho 

PREFEITO MUNICIPAL 
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RAZÕES  
 

 
            Senhor Presidente, 

 
 
 

            Tenho a grata satisfação de encaminhar a esta casa, o projeto de lei solicitando 
autorização legislativa para que o município possa efetuar doação de terrenos a empresas 

que desejarem instalar em nossa cidade. 
 
            Como é do conhecimento de Vossas Excelências o nosso município está sendo 

procurado por empresas com o objetivo de instalar  matriz e/ou filial  de seus 
estabelecimentos em Lagoa Santa, devido a sua privilegiada posição geográfica e o seu 

grande potencial turístico. 
 
            E, os empresários com esse interesse sempre quer um incentivo, uma ajuda, uma 

contribuição do poder público, e a doação de terrenos para essas empresas muito 
contribuirá para que concretize estas instalações, gerando assim mais receita e um número 

significativo de empregos para os nossos munícipes, haja vista que a nossa cidade é carente 
de empregador. 
 

            O Poder Executivo, como sempre coloca-se à disposição dos ilustres Vereadores 
para prestar quaisquer esclarecimentos que forem solicitados, seja a que título for. 

 
            Atenciosamente, 
 

 

 

José Ribeiro Martins Filho 
PREFEITO MUNICIPAL 


