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LEI N.º 145/2005                                                    DE 23 DE MAIO DE 2005 
“Dispõe sobre instituição de área de utilidade 
pública municipal e concede autorização para 

o Chefe do Poder Executivo para doação de 
lotes urbanos e dá outras providências” 

 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, 

decreta, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 
 Art. 1º. Fica instituído como área de utilidade pública do Município de 

Lagoa Santa, Goiás, a faixa de 30 (trinta) metros situada na margem do Rio 

Aporé, localizada no perímetro urbano da cidade de Lagoa Santa.  
 

 § 1º. A faixa declarada no caput deverá ser recuperada, conservada e 

destinada à utilização pública de forma sustentável, dentro dos limites permitidos 
pela legislação aplicável; 

 
 § 2º. A desocupação da faixa de utilidade pública deverá se dar dentro 

das condições do Município, sempre priorizando as disposições legais; 
 
 Art. 2º. É vedada a construção por particulares de qualquer espécie na 

área de utilidade pública. 
 
 Parágrafo único. Em caso de transgressão desta vedação, deverá o 

Município tomar todas as medidas cabíveis para evitar o início ou a continuidade 
da obra, providenciando de imediato a retirada do que já tenha sido feito. 
  
 Art. 3º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a doar um lote de 

terras urbanas de propriedade do Município, aos ocupantes das casas localizadas 
na faixa de utilidade pública instituída pelo artigo 1º desta Lei, como incentivo para 
desocupação pacífica da referida área. 

 
 Parágrafo único. A doação será passada através de contrato de 

doação e posterior lavratura de escritura de doação, ficando as despesas de 
registro a cargo do Município. 
 
 Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado 

de Goiás, aos 23 dias do mês de maio do ano de 2005. 

 

 
ÁLVARO CONRADO FRANCISCO 

Prefeito Municipal 


