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LEI Nº 261/2007                                                DE 31 DE DEZEMBRO DE 2007  
 

 

“Dispõe sobre a doação de imóvel urbano ao Sr. 
EDSON GOMES DE ASSIS 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. EDSON GOMES DE ASSIS, brasileira, casado, inscrito 

no CPF/MF sob o nº. 933.130.551-68 e no RG sob o nº 001254027 SSP/MS, residente e 

domiciliado na Fazenda do Gaúcho, Zona Rural, no Município de Lagoa Santa – Goiás, o 
imóvel urbano constante do lote 01 (um), da quadra 62 (sessenta e dois), situado na Rua 

Joana Barbosa de Souza, no Loteamento Pousado das Nascentes, contendo a área 
superficial de 445,78m² (quatrocentos e quarenta e cinco vírgula setenta e oito metros 

quadrados). 
 
 Art. 2º. O imóvel ora doado será destinado exclusivamente para a finalidade 

residencial.  
 
 Art. 3º. O Donatário terá o prazo de até 02 (dois) anos para ocupar o imóvel 

com observância das leis que regulamentam o assunto.  
 
 § 1º. A não ocupação ordenada do imóvel, bem como a destinação diversa 

daquela prevista no artigo 2º, será ele revertido ao Poder Público Municipal. 

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

posterior transcrição no registro de imóvel competente. 

 
 § 3º. As eventuais despesas decorrentes desta doação correrão por conta do 

doador. 
      
            Art. 4º. O Donatário não poderá alienar, doar, dispor ou transferir a propriedade 

do imóvel recebido em doação a terceiros no período de 10 (dez) anos a contar da 
assinatura do contrato de doação. 

 
 Parágrafo único. A vedação prevista no caput é extensiva aos herdeiros ou 

sucessores do Donatário. 

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

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

 
 

 
 

ÁLVARO CONRADO FRANCISCO 

Prefeito Municipal 
 


