
LEI Nº 2.610/10 – de 16 de abril de 2010 
 
 

“Dispõe sobre autorização para desafetar a  quadra  74 situada   no   

Loteamento   denominado   “Setor  Bananeiras”, desmembrá-la em 

lotes e aliená-los, e dá outras providências” 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu, 

PREFEITO DE GOIATUBA, SANCIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar de sua finalidade 

pública, a quadra número setenta e quatro, com treis mil, oitocentos e quarenta e 

cinco metros, entre as ruas Francisco Gonçalves da Silva, Dr. Tancredo Neves e 

Álvaro Xavier de Almeida, pertencente a uma área de Cento e quarenta e quatro mil, 

duzentos e setenta e oito metros e trinta e nove centímetros quadrados, referente ao 

sistema viário do Loteamento denominado “Setor Bananeiras”, inscrita na matrícula 

nº 10.154, no Cartório de Registro de Imóveis, desta Cidade.  

 

Art. 2º - Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a desmembrar a área de terra 

descrita no art. 1º, em 13 (treze) lotes urbanos, na forma descrita no croqui e 

memorial descritivo que integram a presente lei. 

 

Art. 3º - Feito o desmembramento e seu respectivo registro no Cartório de Registro 

de Imóveis desta cidade, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a vender, nos 

termos da Lei 8.666/93, os lotes de terras que compõem a quadra 74 (setenta e 

quatro). 

   

§ 1º - A alienação de que trata este artigo tem a finalidade de arrecadar recursos 

financeiros para que este Município possa empregar em obras públicas e aquisição de 

bens e serviços de interesse público. 

 

§ 2º - Cada lote que constitui esta quadra foi avaliado pela Comissão Tríplice de 

Avaliação deste Município, nomeada pelo Decreto nº 10.526/10, de 04 de janeiro de 

2010, pelo valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), não podendo nenhum 

dos lotes ser vendido por preço inferior a esta avaliação.  

 

Art. 4º - As demais disposições relativas ao processo de alienação destes imóveis 

serão regulamentadas através de Decreto do Chefe do Poder Executivo. 

 

Art. 5º - Fica, ainda, o Poder Executivo Municipal, por força desta lei, autorizado a 

doar, nos termos do art. 20, V, última parte da Lei Orgânica deste Município, a ANA 

LUISA FERREIRA FARIA, brasileira, solteira, maior e capaz, do lar, residente e 

domiciliada na Rua José Martins de Paula, 20, Buriti Park, nesta cidade, o lote nº 01, 



da quadra 74, situado no Setor Bananeiras, nesta cidade, com as seguintes medidas e 

confrontações: Chanfro de 07,14m confrontando com a Rua Dr. Tancredo Neves e 

Av. Francisco Dias dos Santos; Chanfro de 07,62 m confrontando com as Ruas 

Tancredo Neves e Joaquim Antônio da Silva; medindo 07,00 m (sete metros) pela 

frente, confrontando com  a Av. Francisco Dias dos Santos, 07,17 m (sete metros e 

dezessete centímetros) aos fundos, confrontando com a Rua Joaquim Antônio da 

Silva, 27,51m. (vinte e sete metros e cinquenta e um centímetros) confrontando com 

a Rua Dr. Tancredo Neves, 39,50 m (trinta e nove metros e cinquenta centímetros) 

pela lateral esquerda, confrontando com parte dos lotes números 02 e 13, 

apresentando uma área total de 438,58 m² (quatrocentos e trinta e oito metros e 

cinquenta e oito centímetros quadrados). 

 

Art. 6º - O processo de venda, via licitação, deverá ser realizado de forma a dar 

publicidade e obrigatoriamente acompanhado por uma comissão composta por 03 

(três) representantes da Câmara Municipal de Goiatuba, a serem nomeados pelo seu 

Presidente. 

 

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

      

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

aos dezesseis dias do mês de abril do ano dois mil e dez (16/04/2010).  

 

 

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 
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