
LEI Nº 1.801/00 - de 13 de junho de 2000. 
 

  “Dispõe sobre autorização para permuta  e dá outras providencias”.  

 

     A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVA e 

eu, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte lei. 

 

Art. 1° - Por força da presente lei, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 

autorizado a permutar as benfeitorias a serem realizadas pela Prefeitura Municipal 

de reforma do salão da Sociedade Recreativa Goiatubense, compreendendo os 

seguintes serviços: retirada do piso, colocação de granitina clara em toda área 

interna, com exceção da cozinha; pintura interna e externa do salão e 

dependências; reforma das instalações eletrohidrossanitárias, inclusive com dos 

banheiros;  serviços de topografia, terraplanagem  no pátio, parte frontal do salão 

e ainda serviços de jardinagem,  com área de 4.772,12 m2, de propriedade da 

Sociedade Recreativa Goiatubense, para abertura de rua, construção de rotatória 

e canalização do Córrego do lajeado na divisa com a Av. Presidente Vargas, 

imóvel situado na citada avenida, partindo de um marco cravo às margens do 

córrego, segue rumo magnético de 79º00’46’NW com 63,00m, confrontando com 

a referida rua até outro marco; deste segue os rumos e distâncias de 30º30`46`` SE 

com 66,54 m e 10º59`14ºSW com 67,40m confrontando cm área remanescente do 

Clube Recreativo Goiatubense até outro marco; deste segue o rumo de 80º13`03`` 

SE com 38,40m confrontando com a rua Mato Grosso até outro marco cravado às 

margens do córrego Lajeado, daí segue pelo curso deste veio d’água acima com a 

extensão de 131,00m até encontrar o marco onde tiveram  início estas divisas.  

Art. 2º - Os  serviços e mão de obra foram avaliadas pela Comissão Tríplice de 

Avaliação em R$ 19.088,48 (dezenove mil, oitenta e oito reais e quarenta e oito 

centavos) e o valor do imóvel, de acordo com a planta de valores da região é de 

R$ 19.088,48 (dezenove mil, oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos). 

Art. 3° -  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de 

Goiás, aos treze dias do mês de junho do ano dois mil  (13/06/2000). 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


