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LEI Nº 176/2005                                       DE 20 DE OUTUBRO DE 2005  
 

 

Dispõe sobre a doação de imóvel urbano ao 
Sr. Akira Kioki 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 o Chefe do Poder Executivo Municipal de Lagoa Santa, 
Estado de Goiás, autorizado a doar ào Sr. Akira Kioki, o imóvel urbano constante 

do lote 14 (quatorze), da quadra que se originará do remembramento da área de 

uso comunitário da quadra 04 (quatro) do Loteamento Indaiátur, com a área verde 
da quadra 34 (trinta e quatro) do Loteamento pousada das nascentes, situado na 

rua Guilherme Machado de Souza, conforme croqui anexo que faz parte desta 
Lei. 

 
              Art. 2º.  A doação se concretizará através da lavratura de contrato de 

doação e posterior transcrição no registro de imóvel competente, após a 

regularização documental do lote. 
 
 Parágrafo único. As eventuais despesas decorrentes desta doação 

correrão por conta do doador. 
      

            Art. 3º. O donatário, ao aceitar a doação, em contrapartida, renuncia de 

forma irretratável e irrevogavelmente, em favor do município, todo e qualquer 

direito que eventualmente possua sobre o lote s/nº, situado na av. beira rio. 
 
 Parágrafo único. Com a renuncia efetivada, e a assinatura do contrato 

de doação, o município assume imediatamente a posse do bem mencionado no 
caput, dando ao mesmo nova destinação, obedecendo-se a legislação aplicável. 

 
 Art. 4º. Revoga-se a Lei nº 148/2005 de 19 de maio de 2005.  
 

 Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA,  Estado 
de Goiás aos 20 dias do mês de outubro do ano de 2005. 

 

 
 

 
ÁLVARO CONRADO FRANCISCO 

Prefeito Municipal 


