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LEI N.º 171/2005                                                   DE 20 DE SETEMBRO DE 2005 
 

“Dispõe sobre a doação de lotes para 

instalação de residências populares e dá 
outras providências” 

 
 A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, 

APROVA, e Eu, Prefeito Municipal, SANCIONO, a seguinte Lei: 

  
 Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado, a doar 

lotes, para a população carente, com a finalidade de instalação de residências 
populares, referente á programas habitacionais municipais ou estaduais, 
limitando-se ao número máximo de 70 (setenta) lotes.  

 
  Art. 2º. As pessoas a serem beneficiadas, devem ser previamente 

cadastradas junto à Secretaria de Ação Social, as quais deverão comprovar a sua 
condição de carência. 
 
 Parágrafo único. Poderá o município acatar para fins de doação de 

lotes os cadastros organizados pelo Estado, para atendimento de programas de 

moradia no Município. 
 
 Art. 3º. As doações efetivadas nos termos da presente Lei, serão 

passadas através de contrato ou escritura, com as cláusulas de inalienabilidade e 
impenhorabilidade. 

 
 § 1º. O contrato de doação será passado aos beneficiários, assim que 

aprovados seus cadastros; 

 
 § 2º. A Escritura Pública de Doação será passada, dentro das 

possibilidades administrativas, observando-se a regularidade dos lotes doados, 
bem como o cumprimento da condição inserida na alínea “a” do artigo 4º. 
 
 § 3º. As despesas oriundas das doações correrão por conta do 

município. 

 
 Art. 4º. Após a efetivação da doação, ficam os beneficiários obrigados: 

 

 a) – a construir no lote objeto de doação no prazo máximo 12 (doze) 
meses; 

 
 b) – a manter em dia os impostos e taxas incidentes sobre o lote 
recebido. 

 
 Art. 5º. Vindo os beneficiários a alienarem os imóveis recebidos em 

doação, em descumprimento ao disposto no caput do artigo 3º, fica de pleno 
direito revogada a doação, revertendo-se de imediato o imóvel para o Município. 
   



 

       ESTADO DE GOIÁS 

               PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 
 Rua Doralice Ferraz da Costa, s/nº - Centro- CEP 75.819-000 

                          CGC 04.215.178/0001-00 – Fone/ Fax – (0**64) 3640.1303- Lagoa Santa-GO 

 

 § 1. Gera também a revogação da doação e a reversão de imediato do 

imóvel para o Município, em caso de descumprimento da condição prevista na 
alínea “a” do artigo 4º. 
 

 § 2º. Uma vez revogada a doação, com a reversão do imóvel ao 

patrimônio do Município, retorna-se ao Chefe do Executivo o direito de fazer outra 

doação consoante o limite descrito no artigo 1º. 
  
 Art. 6º. É igualmente autorizado o Chefe do Poder Executivo a passar 

as escrituras dos imóveis já construídos, sejam através de programas municipais 
ou estaduais de moradia, considerando que os lotes permanecem em nome do 

Município, não estando estas regularizações inseridas no limite descrito no artigo 
1º. 
 
 Art. 7º. 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 20 dias do mês de setembro do ano de 2005. 

 
 

 
 

ÁLVARO CONRADO FRANCISCO 

Prefeito Municipal 


