
 

 
 

MUNICÍPIO DE MORRINHOS 

Poder Executivo 

 

 

LEI Nº 3.558, DE 18 DE AGOSTO DE 2020. 

 

Desafeta bem imóvel do patrimônio do Município e 

autoriza posterior doação de imóvel para o Estado de 

Goiás, com a finalidade de construção da Regional de 

Fiscalização da SEFAZ/Morrinhos. 

 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRINHOS 

 

  Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a 

seguinte lei: 

 

  Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar do 

patrimônio do Município de Morrinhos a área denominada Área Pública 

Municipal APM 02 – Área Institucional, constante da matrícula 27.436, R 01-

27.436 de 07 de outubro de 2014, ficha 01, livro 02 de Registro Geral, do 

Primeiro Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Comarca de Morrinhos, 

com área total de 8.774,15m². 

 

  Art. 2º Após desafetar o imóvel descrito no art. 1º fica o Chefe do 

Poder Executivo Municipal autorizado a doar ao Governo do Estado de Goiás, a 

mencionada área para a construção da Delegacia Regional de Fiscalização da 

Secretaria de Estado da Economia. 

 

  Art. 3º O Estado de Goiás terá o prazo de máximo de 02 (dois) anos 

para iniciar a obra que abrigará a instituição descrita no caput, sob pena de não 

o fazendo, o imóvel retornar automaticamente ao patrimônio público municipal, 

sem qualquer notificação ou interpelação judicial. 

  § 1º. Com a publicação da referida lei, o Estado poderá imitir-se 

na posse sem necessidade de qualquer procedimento administrativo ou judicial 

para esse fim. 

  § 2º O Estado de Goiás, após o prazo descrito no caput, terá o 

prazo de 03 (três) anos para finalizar a obra, findo os quais sem aproveitamento, 
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o imóvel retornará automaticamente ao patrimônio público municipal, sem 

qualquer notificação ou interpelação judicial, assegurando-se o direito as 

indenizações por benfeitorias necessárias.  

  Art. 4º A certidão cartorial que segue anexo a esta Lei é parte 

integrante dela.   

  Art. 5º Os demais direitos e obrigações desta doação serão 

especificados em instrumento próprio. 

  Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

  Morrinhos, 21 de agosto de 2020; 175º de Fundação e 137º de Emancipação. 
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