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LEI Nº. 232/2007                                                        DE 27 DE AGOSTO DE 2007  

 

 

“Dispõe sobre a desafetação de área pública 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 a área, constante do imóvel rural Imóvel denominado 

Fazenda Santo Reis divisa com fazenda Tangará margem da rodovia GO 302, 

com área total de 158.000,00 m² (cento e cinqüenta e oito mil metros quadrados), 

ou, 15,80 has (quinze hectares e oitenta ares), com a seguinte descrição: 

“Começa no ponto inicial localizado na intersecção da cerca da faixa de domínio 

da Rodovia GO 302, com divisa da fazenda Tangara de propriedade de Bilto 

Herrera ou sucessores, no inicio da estrada vicinal que dá acesso a faz do Dr. 

Celso Viega, segue em rumo reto margeando a rodovia GO 302, numa distancia 

de 1800,00 metros sentido Lagoa Santa/Itajá, daí deflete à esquerda num ângulo 

de 90º a distancia de 150,00 metros; daí deflete a esquerda num ângulo de 90º, 

numa distancia de 200,00 metros; daí novamente deflete a esquerda num ângulo 

de 90º, dai segue numa distancia de 70,00 metros; daí seguindo a direita, 

defletindo também  num ângulo de 90º, numa distancia de 1.600,00 metros; daí 

refletindo num ângulo de 90º a esquerda, numa distancia de 80,00 metros 

encontrando-se com o ponto inicial”, desafetada, passando-se para as seguintes 

destinações: 

 

 

 I – A área 01 criada com a desafetação, com área de 12.000,00 

m² (doze mil metros quadrados), ou, 1,20 has (um hectares e vinte ares), com a 

seguinte descrição: “Começa no marco inicial 01/01 localizado na intersecção da 

cerca da faixa de domínio da Rodovia GO 302, com divisa da fazenda Tangara de 

propriedade de Bilto Herrera ou sucessores, no inicio da estrada vicinal que dá 

acesso a faz do Dr. Celso Viega, segue em rumo reto margeando a rodovia GO 
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302, numa distancia de 150,00 metros sentido Lagoa Santa/Itajá até o marco 

02/01; daí deflete à esquerda num ângulo de 90º  a distancia de 80,00 metros até 

o marco 03/01; daí deflete a esquerda num ângulo de 90º, numa distancia de 

150,00 metros ate marco 04/01 daí novamente deflete a esquerda num ângulo de 

90º,  segue numa distancia de 80,00 metros encontrando-se com o ponto inicial 

(marco 01)”, será destinada para o fim específico de construção de 

CEMITÉRIO. 

 

 

 II – A área 02 criada com a desafetação, com área de 97.600,00 

m² (Noventa e sete e seiscentos metros quadrados) ou 9,76 has ( nove hectares e 

setenta e seis ares), com a seguinte descrição:” Começa no  marco 02 da área 01 

aqui denominado marco 01/02, segue em rumo reto margeando a rodovia GO 

302, numa distancia de 1.220,00 metros sentido Lagoa Santa/Itajá  até marco 

02/02; daí deflete à esquerda num ângulo de 90º  a distancia de 80,00 metros até 

o marco 03/02; daí deflete a esquerda num ângulo de 90º, numa distancia de 

1220,00 metros ate marco 04/02; daí novamente deflete a esquerda num ângulo 

de 90º,  segue numa distancia de 80,00 metros encontrando-se com o marco 

inicial 01/02, será destinada como ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. 

 

 

 III – A área 03 criada com a desafetação, com área total de 

48.400,00 m² (quarenta e oito e quatrocentos metros quadrados), ou, 4,84 has 

(quatro hectares e oitenta e quatro ares), com a seguinte descrição “Começa no 

marco 02/02 da área 02 aqui denominado marco 01/03, segue em rumo reto 

margeando a rodovia GO 302, numa distancia de 430,00 metros sentido Lagoa 

Santa/Itajá até marco 02/03; daí deflete à esquerda num ângulo de 90º a distancia 

de 150,00 metros até o marco 03/03; daí deflete a esquerda num ângulo de 90º, 

numa distancia de 200,00 metros ate marco 04/03; daí novamente deflete a 

esquerda num ângulo de 90º,  segue numa distancia de 70,00 metros até o marco 

05/03; daí seguindo a direita, defletindo também  num ângulo de 90º, numa 

distancia de 230,00 metros; daí refletindo num ângulo de 90º a esquerda, numa 

distancia de 80,00 metros encontrando-se com o marco inicial 01/03”, será 

destinada especificamente para a construção de ATERRO SANITÁRIO. 
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 Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

disposição em contrário. 

 

 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado 

de Goiás aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e sete. 

 

 

ÁLVARO CONRADO FRANCISCO 

Prefeito Municipal 

 


