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LEI Nº 182/2006                                                         DE 16 DE JANEIRO DE 2006  
 

 

“Dispõe sobre a doação de área urbana a 
empresa LATICÍNIOS LAGOA SANTA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME 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 a empresa LATICÍNIOS LAGOA 

SANTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
07.765.265/0001-20, a área urbana constante da quadra 62 (sessenta e dois) do 

Loteamento Pousada das Nascentes, com área de 7.270,21 m² (sete mil, 
duzentos e setenta vírgula vinte e um metros quadrados), medindo de frente 
86,45 m (oitenta e seis vírgula quarenta e cinco metros) para a Rua Ana Cândida 

da Silva; na Lateral Direita 63,39m (sessenta e três vírgula trinta e nove metros) 
para a Rua Joana Barbosa de Souza; na Lateral Esquerda 74,76 (setenta e 

quatro vírgula setenta e seis metros) para a área de propriedade de Manoel 
Ferraz de Moraes; de fundo 93,81m (noventa e três vírgula oitenta e um metros) 
para a área de propriedade do Espólio de Alceu Chaves e o chanfrado de 4,95 

(quatro vírgula noventa e cinco metros) entre a Rua Ana Cândida da Silva e a Rua 
Joana Barbosa de Souza, conforme croqui anexo que faz parte desta Lei. 
 Parágrafo Único – A Empresa que se refere o caput deste artigo terá o 

prazo de 02 (dois) anos para o início das obras, sendo que findo esse período 
sem que tenha iniciado, o imóvel retornará ao município, sendo que todas as 

despesas correrão por conta da referida empresa.  
 
              Art. 2º.  A doação se concretizará através da lavratura de contrato de 

doação e posterior transcrição no registro de imóvel competente. 
 
  
            Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado 

de Goiás, aos 16 dias do mês de janeiro do ano de 2006. 
 

 
 

 

ÁLVARO CONRADO FRANCISCO 

Prefeito Municipal 


