
ESADO DE GOIÁS

Ruo B, Qd. 15, s/ne

LE I N9 O46/93, de 01 de dezembro

Prefeitura Municipal de Chapadáo do Céu
Fones: ó34-1228 e ó34-1253 cEP 75.8o3-m

de 1993.

"Autoriza aqulsiçâo de uma Sleba de terras e

con t ém outras providênclas".

Atberto Rodrlgues da Cunha, Prefeito Municl-
pal rle Chapadâo do Céu' Estado de Ooiás' no uso de suas atri-
6uiçôes, fai saber que a Câmara Munlclpal aprovou e elê san-
ciona a seguinte lei:

ARi. 19 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a

adquirir uma gleba de terras com área de até 200'000,00m2 '
"orrt Írrrt ou não, dentro da área de expansâo do perÍmetro do
Munlcípio,

PARAGRAF'O UNICO- A aquisiçâo poderá ser feite parcela-
damente conforme conveniência da Administraçâo Municipal'

ART. 29 - Fica o Chefe do Poder Executlvo sutorizado a
lotear, doar, vender, ceder, entregar em comodato, construlr
pr6prlos municipais ou outros dest lnos que a Administraçâo
ãchar conveniente, no seu total ou em parte, da área prevista
nocaput do art lgo 1o desta lei .

PARAGRAr'o UNIco - os beneficlários deste artigo pode-
râo ser pessoas físicas ou jurídicas de direlto público ou
pr i vado.

ART. 3a - os casos de rloaçâo. cessâo' entrega em como-
dadto, serâo efetivados através de Dect'eto tlo Poder Executlvo
onde serâo exlgidas es garant ias a cri térlo da Admlnistrsçâo'
dentro dos critérios estabelecidos pela lei Federal no 8'666'
de 2! tle junho de 1993.

ART. 4a - Flca, também, o Poder Executivo autorizado a

nomear uma Comissâo composta de 3 (três) membros ' para proce-
der a escolha e avaliaçâo da área a ser adqulrida' dispensan-
do-se o processo I icitatório para as despesas com aqulsiçâo
desta área.

ART. 5a - Para atender as despesas constantes da pre-
sente Lei, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a utili-
zar os recursos definidos no projeto 0204.1057316'1012-4111'00
- Obras e Instalaçôes' constântes do orçamento vigertte'

ART. 69 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu-
bl icaçâo, revogadas as disposiçôes em contrário.

Prefeitura Municipal de Chapadâo do Céu, Estado de
Goiás, em o1 de dezembro de 1993.
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