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LEI Nº 187/2006                                            DE 21 DE FEVEREIRO 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 adquirida por 

desapropriação da Sra. Terezinha Siqueira de Moraes com as seguintes 

medidas:”Começa no marco na divisa de Manoel Ferraz de Moraes com o 
Loteamento Pousada das Nascentes; daí segue confrontando com o 
loteamento a distância de 140,00m; daí vira a direita 90º de ângulo 

percorrendo 100,00m confrontando com a Prefeitura Municipal de Lagoa 
Santa; daí vira a direita 90º de ângulo percorre a distância de 140,00m 

confrontando com Terezinha Siqueira de Moraes; daí vira a direita 90º de 
ângulo percorrendo a distância de 100,00m até o ponto de início deste 
levantamento confrontando com Manoel Ferraz de Moraes, perfazendo 

uma área total de R$ 1.40.00ha.”, 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. Revoga-se a Lei 182/2006, de 16 de janeiro de 2006. 

 
 Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, 

Estado de Goiás, aos 21 dias do mês de fevereiro do ano de 2006. 

 
 
 

 
ÁLVARO CONRADO FRANCISCO 

Prefeito Municipal 


