
 

ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA  

Rua Doralice Ferraz da Costa, s/nº - Centro- CEP 75.819-000 

CGC 04.215.178/0001-00 – Fone/ Fax – (0**64) 3640.1303- Lagoa Santa-GO 
 

 

 

LEI Nº 355/2011 DE 15 DE JULHO DE 2011  
 

“Dispõe sobre a doação de imóvel urbano a Sra. 
SILVANA DOLORES CORREIA DE ANDRADE SOUZA 

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 a Sra. SILVANA DOLORES CORREIA DE ANDRADE SOUZA, 

brasileira, casada, residente e domiciliada no Município de Paranaiba – Mato Grosso do 
Sul, o imóvel urbano constante do lote 12 (doze), da quadra 61 (sessenta e um), situado 

na Rua das Tulipas, no Loteamento Pousado das Nascentes, contendo a área superficial 
de 211,45m² (duzentos e onze, virgula quarenta e cinco metros quadrados), objeto da 
matricula nº. 3900, Lº 2 – Registro Geral – Sistema de Fichas do Cartório do Registro de 

Imóveis da Comarca de Itajá - Goiás. 
 
 Art. 2º. O imóvel ora doado será destinado exclusivamente para a finalidade 

residencial.  
 
 Art. 3º. A Donatária terá o prazo de 06 (seis) meses para iniciar a execução da 

obra, contados a partir do inicio da vigência desta lei, devendo concluí-la até 31(trinta e 

um) de dezembro de 2012.    
 
 § 1º. A não ocupação ordenada do imóvel, bem como destinação diversa 

daquela prevista no artigo 2º, será ele revertido ao Poder Público Municipal. 
   
          § 2º. A doação se concretizará através da lavratura de escritura pública de 

doação e posterior transcrição no registro de imóvel competente. 
 
 § 3º. As despesas decorrentes da lavratura de escritura de doação, registro 

junto ao cartório competente e impostos de transferência correrão por conta do donatário. 
      
            Art. 4º. A Donatária 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 

outorga da escritura de doação. 
 
 Parágrafo único. A vedação prevista no caput é extensiva aos herdeiros ou 

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

 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás 
aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e onze. 
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