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LEI Nº. 207/2006                                                   DE 05 DE DEZEMBRO DE 2006  
 

 

Dispõe sobre a doação de área urbana ao Sr. 
ALEXSANDRO FERREIRA DE FREITAS para a 

instalação de empresa de Oficina e Funilaria, 
Lava Jato, Eletrônica e Fábrica de Muros 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 ao Sr. ALEXSANDRO FERREIRA DE 

FREITAS portador do CPF nº 026.062.431 - 45 e do RG nº 3936677 SSP/GO a 

área urbana constante do lote 02 (dois), da quadra 05 (cinco) do Loteamento 

pousada das nascentes, com área de 1.033,04 m² (um mil, trinta e três, vírgula 
zero quatro metros quadrados), medindo de frente 22,60m (vinte e dois vírgula 
sessenta metros) para a Av. Antônio L. de Moraes e chanfro de 4,95 (quatro 
virgula noventa e cinco metros); na Lateral Direita 36,53 (trinta e seis virgula 

cinqüenta e três metros) para a Rua Dona Izaura e chanfro de 4,95 (quatro 
virgula noventa e cinco metros); na Lateral Esquerda 40,00 (quarenta metros) 

para o lote 01 e fundos 26,60m (vinte e seis virgula sessenta metros) para o lote 
01, conforme croqui e projeto anexos que fazem parte desta Lei, sendo sua 

utilização restrita ao fim industrial e comercial. 

 
 
              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. 

 
 
 § 1º. A escritura definitiva do imóvel objeto de doação somente será 

passada após a instalação e pleno funcionamento do comércio a que se refere o 
artigo 3º. 

 
 
 § 2º. As eventuais despesas decorrentes desta doação correrão por 

conta do donatário. 
      

 
            Art. 3º. O donatário, ao aceitar a doação, compromete-se a instalar 
nesta área uma empresa de Oficina e Funilaria, Lava Jato, Eletrônica e 

Fábrica de Muros, no prazo máximo de 01 (um) ano. 

 

 
 Parágrafo único. Não sendo instalado o comércio mencionado no 

prazo estipulado ou não estando este em funcionamento, fica revogada a doação 

e de imediato reincorporado o imóvel ao patrimônio do Município. 
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 Art. 4º. É facultada ao donatário, depois de cumpridas as disposições 

dos artigos anteriores, transferir ou autorizar a lavratura da escritura diretamente 
em nome do comércio. 
 

 
 Art. 5º. No período de 20 (vinte) anos, não poderá ser dada outra 

destinação à área descrita no artigo 1º. 
 

 
 Art. 6°. Ocorrendo o encerramento das atividades do comércio, 

dentro do prazo de cinco anos e ficando abandonada a construção, o imóvel 
retornará de pleno direito ao patrimônio da municipalidade, sem direito a qualquer 
indenização e/ou compensação. 

 
 
 Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado 
de Goiás, aos 05 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e seis. 

 
 
 

 
ÁLVARO CONRADO FRANCISCO 

Prefeito Municipal 


