
 LEI Nº 2.611/10 – de 16 de abril de 2010 

 

“Dispõe sobre autorização para desafetar duas áreas de terras urbanas que 

menciona, desmembrá-las em lotes e duas quadras, alienar e fazer a permuta 

de um deles, 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, 

duas áreas de terras urbanas, situadas nesta cidade, no loteamento denominado 

“Residencial Gobato”, de propriedade deste Município, inscritas na matrícula 12.204, no 

Cartório de Registro de Imóveis, desta cidade, assim caracterizadas: a primeira contendo 

57.350,35 m² (cinqüenta e sete mil, trezentos e cinqüenta metros e trinta e cinco 

centímetros quadrados),  constituídos do sistema viário do loteamento; e, a segunda 

contendo 17.399,63 m² (dezessete mil, trezentos e noventa e nove metros e sessenta e 

treis centímetros quadrados), constituídos de áreas públicas a saber: a área hum – cinco 

mil, seiscentos e noventa e cinco metros e sessenta e seis centímetros quadrados; a área 

dois – duzentos e sessenta e oito metros, oitenta e cinco centímetros quadrados: a área 

três – dois mil, oitocentos e sessenta e sete metros, oitenta e oito centímetros quadrados; 

e, a área quatro – oito mil, quinhentos e sessenta e sete metros e vinte e quatro 

centímetros quadrados”. 

  

 Art. 2º - Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a desmembrar as duas áreas de terras 

urbanas descritas no art. 1º, em lotes urbanos, compreendidos em duas quadras, sendo 

elas as quadras 21 e 22. 

 

Parágrafo único - A quadra 21 (vinte e um) será composta de 08 (oito) lotes e a quadra 22 

(vinte e dois) de 20 (vinte) lotes, na forma descrita nos croquis e memoriais descritivos 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 as quadras 21 e 22. 

 

§ 1º - Cada lote que compõe a quadra 21 (vinte e um), foi previamente 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$ 12.000,00 (doze mil reais), não podendo nenhum 

dos lotes ser vendido por preço inferior a esta avaliação. 

 

§ 2º - Cada lote que compõe a quadra 22 (vinte e dois), foi previamente avaliado pela 

Comissão Tríplice de Avaliação deste Município, nomeada pelo Decreto nº 10.52610, de 

04 de janeiro de 2010, pelo valor de R$ 9,000,00 (nove mil reais), não podendo nenhum 

dos lotes ser vendido por preço inferior a esta avaliação. 

 

Art. 4º - 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. 

 

Art. 5º - 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 Presidente. 

 

Art. 6º - Fica, ainda, o Poder Executivo Municipal, por força desta lei, autorizado a 

proceder a permuta do lote nº 01, da quadra 22, situado no Setor Residencial Gobato, 

nesta cidade, com as seguintes medidas e confrontações: Chanfro de 07,07 m para as 

Ruas Almirante Barroso e Odílio Ferreira Santana; Chanfro de 07,07 m para as Ruas 

Almirante Barroso e Antônio Jerônimo de Souza; medindo 11,00 (onze metros) pela frente 

confrontando com   Rua Odílio Ferreira Santana, 11,00 (onze metros) aos fundos, 

confrontando com a Rua Antônio Jerônimo de Souza, 19,75 m (dezenove metros e setenta 

e cinco centímetros) confrontando com a Rua Almirante Barroso e 33,15 m (trinta e três 

metros e quinze centímetros) pela lateral esquerda, confrontando com o lote número 02, 

com uma área total de 473,35 m² (quatrocentos e setenta e três metros e trinta e cinco 

centímetros quadrados), de propriedade deste Município, com o lote de terras número 



cinquenta, situado nesta cidade, na Rua Rio Grande do Sul esquina com a Avenida Rio 

Branco, da quadra número trezentos e doze-A (312-A), na Vila Betânia, medindo vinte 

metros de frente, igual metragem aos fundos, com a lateral direita de vinte e cinco metros 

e trinta centímetros e lateral esquerda de vinte metros e cinqüenta e hum centímetros, 

confrontando pela frente com a rua Rio Grande do Sul, aos fundo com área da Prefeitura 

Municipal, pela lateral direita com a Avenida Rio Branco e pela lateral esquerda com o lote 

número cinquenta-A (50-A); apresentando a área total de quatrocentos e cinqüenta e 

quatro metros e cinquenta e treis centímetros quadrados, de propriedade do Sr. Gilberto 

Martins Ribeiro, brasileiro, casado com dona Alessandra Marcelino de Souza Martins, sob 

o regime da comunhão parcial de bens, devidamente registrado no Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca sob o número de ordem R-2-19.384, na Ficha do Livro 2, em 21 

de  agosto de 2009.  
 

Parágrafo único - Os imóveis descritos neste artigo foram previamente avaliados pela 

Comissão Tríplice de Avaliação deste Município, nomeada pelo Decreto nº 10.526/10, de 

04 de janeiro de 2010, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada um. 

 

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 8º - Revogam-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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