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LEI Nº.  297/2008 de 25 de novembro de 2008. 
 

 

“Dispõe sobre a doação de imóveis urbanos ao 
Estado de Goiás e da 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 Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ/MF n.º 01.409.697/0001-11, com sede na Palácio Pedro Ludovico 
Teixeira - Rua82, Setor Sul - Goiânia - GO, os imóveis urbanos a seguir: 
 
Lote nº 11 (onze) da quadra 24 (vinte e quatro), situado na Rua João Lemos Sampaio, 

antiga Rua 12 (doze), no Loteamento “Termas de Itajá”, medindo 12 (doze) metros de 

frente e de fundos, por 30 (trinta) ditos de cada lado, confrontando-se pela frente com a 
rua doze (12), aos fundos com o lote nº 4 (quatro), lado esquerdo com o lote dez (10), e 
lado direito com o lote doze (12), objeto do Registro nº 1.994, fls. 009, Lº 3-C do Cartório 

de Registro de Imóveis da Comarca de Itajá, Estado de Goiás, Matrícula nº 3719, Lº 2. 
 
Lote nº 12 (doze) da quadra 24 (vinte e quatro), situado na Rua João Lemos Sampaio, 

antiga Rua 12 (doze), no Loteamento “Termas de Itajá”, medindo 12 (doze) metros de 
frente e de fundos, por 30 (trinta) ditos de cada lado, confrontando-se pela frente com a 

rua doze (12), aos fundos com o lote nº 3 (três), lado esquerdo com o lote onze (11), e 
lado direito com o lote treze (13), objeto do Registro nº 1.995, fls. 009, Lº 3-C do Cartório 

de Registro de Imóveis da Comarca de Itajá, Estado de Goiás, Matrícula nº 3720, Lº 2. 
 
Lote nº 13 (treze) da quadra 24 (vinte e quatro), situado na Rua João Lemos Sampaio, 

antiga Rua 12 (doze), no Loteamento “Termas de Itajá”, medindo 12 (doze) metros de 
frente e de fundos, por 30 (trinta) ditos de cada lado, confrontando-se pela frente com a 

rua doze (12), aos fundos com o lote dois (2), lado esquerdo com o lote doze (12), e lado 
direito com o lote quatorze (14), objeto do Registro nº 1.996, fls. 010, Lº 3-C do Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Itajá, Estado de Goiás, Matrícula nº 3721, Lº 2. 

 
Lote nº 14 (quatorze) da quadra 24 (vinte e quatro), situado na Rua João Lemos 

Sampaio, antiga Rua 12 (doze), no Loteamento “Termas de Itajá”, medindo 12 (doze) 
metros de frente e de fundos, por 30 (trinta) ditos da frente aos fundos em ambos os 
lados, confrontando-se pela frente com a rua doze (12), aos fundos com o lote um (1), 

lado esquerdo com o lote treze (13), e lado direito com os lotes quinze e dezesseis (15 e 
16), objeto do Registro nº 1.997, fls. 010, Lº 3-C do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Itajá, Estado de Goiás, Matrícula nº 3722, Lº 2. 
 
Lote nº 15 (quinze) da quadra 24 (vinte e quatro), situado na Rua Tomaz Teixeira 

Barbosa, antiga Rua 07 (sete) esquina com a Rua Hidelbrando Guilherme Strongren, 
antiga Rua 10 (dez), no Loteamento “Termas de Itajá”, medindo 14 (quatorze) metros de 

frente e de fundos, por 25 (vinte e cinco) ditos da frente aos fundos em ambos os lados, 
confrontando-se pela frente com a rua sete (07), aos fundos com o lote quatorze (14), 
lado direito com o lote dezesseis (16), e lado esquerdo com a rua 10 (dez), objeto do 

Registro nº 1238, fls. 60, Livro 3-B do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Itajá, Estado de Goiás, Matrícula nº 1465, Livro nº 2-G, fls. 079. 
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Lote nº 16 (dezesseis) da quadra 24 (vinte e quatro), situado na Rua Tomaz Teixeira 

Barbosa, antiga Rua 07 (sete), no Loteamento “Termas de Itajá”, medindo 15 (quinze) 

metros de frente e de fundos, por 25 (vinte e cinco) ditos da frente aos fundos em ambos 
os lados, confrontando-se pela frente com a rua sete (07), aos fundos com o lote quatorze 
(14), lado direito com o lote dezessete (17), e lado esquerdo com a o lote quinze (15), 

objeto do Registro nº 19.262, fls. 113, Livro 3-Q do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Jataí, Estado de Goiás, Matrícula nº 2755, Livro nº 2-O, fls. 013. 

 
Lote nº 17 (dezessete) da quadra 24 (vinte e quatro), situado na Rua Tomaz Teixeira 

Barbosa, antiga Rua 07 (sete), no Loteamento “Termas de Itajá”, medindo 15 (quinze) 

metros de frente e de fundos, por 25 (vinte e cinco) ditos da frente aos fundos em ambos 
os lados, confrontando-se pela frente com a rua sete (07), aos fundos com o lote um (01), 

lado direito com o lote dezoito (18), e lado esquerdo com o lote dezesseis (16), objeto do 
Registro nº 19.263, fls. 113, Livro 3-Q do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Jataí, Estado de Goiás, Matrícula nº 2756, Livro nº 2-O, fls. 014. 

 
 Art. 2º. Os imóveis ora doados foram destinados à construção do Colégio 

Estadual Deputado José Alves de Assis, sendo que a presente doação destina-se à 
regularizar a situação jurídica da propriedade, e possibilitar a reforma do prédio da escola.  
 
 Art. 3º. As despesas decorrentes do Registro da presente doação correrão por 

conta do Município de Lagoa Santa. 
      
            Art. 4º. O Donatário não poderá alienar, doar, dispor ou transferir a propriedade 

dos imóveis recebidos em doação. 

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

 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás 
aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e oito. 

 
 

 
 

ÁLVARO CONRADO FRANCISCO 

Prefeito Municipal 
 

 
  
 


