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LEI Nº. 310, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2009. 
 

“Autoriza doar ou ceder imóvel ao Estado de Goiás, 
e dá outras providências .” 

 

       A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, APROVA, e Eu, 

Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Lagoa Santa, autorizado 
a doar ou ceder ao Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ/MF nº 01.409.697/0001-11, com sede no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, o 
imóvel urbano objeto da Matrícula nº 3798, Lº 2 – Registro Geral, Sistema de Fichas do 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajá, denominado Quadra 11 (onze), do 

loteamento denominado “Pousada das Nascentes”, medindo 102,00m (cento e dois 

metros) de frente; 102,00m (cento e dois metros) de fundos; 53,00 (cinqüenta e três 
metros) do lado direito; 53,00m (cinqüenta e três metros) do lado esquerdo; e 4,95m 
(quatro vírgula noventa e cinco metros) de chanfros, perfazendo a área total de 
6.515,50m² (seis mil, quinhentos e quinze vírgula cinqüenta metros quadrados), 
confrontando-se pela frente com a Rua Dona Izaura, aos fundos com a Rua Dona Eva, do 
lado direito com a Avenida Joaquim Leonel de Menezes, antiga Avenida Cinco e do lado 
esquerdo com a Rua Horário Amaro dos Ramos. 

 

Art. 2º - O imóvel a ser doado ou cedido será destinado à construção do 
Ginásio de Esportes Municipal,  não podendo se destinar à outra finalidade. 

 

Art. 3º - As despesas decorrentes do Termo de Cessão de Uso ou do Registro da 
escritura de doação correrão por conta do Município de Lagoa Santa. 

 

Art. 4º - O Cessionário/Donatário não poderá alienar, doar, ceder, transferir ou 
dispor de qualquer forma a propriedade do imóvel recebido em cessão ou doação.  

 

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

Art. 6º - Fica revogada a Lei nº 306, de 20 de agosto de 2009. 
 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás aos 

vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e nove. 

 

ÁLVARO CONRADO FRANCISCO 

Prefeito Municipal 


