
 LEI MUNICIPAL Nº 2.623/10, de 13 de agosto de 2010. 
 

 

“Dispõe sobre autorização para desmembrar o lote que menciona, e 

dá outras providências” 

 

 

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

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, nos termos do art. 7º da Lei 

Municipal 2.561, de 29 de outubro de 2009, a aprovar o desmembramento do LOTE 

DE TERRAS NÚMERO CENTO E VINTE E OITO, DA QUADRA “C”, 

situado nesta cidade, à Viela Número Cinco, medindo quinze metros de frente, 

igual metragem na linha dos fundos, e com as laterais de quarenta metros, 

confrontando pela frente com a dita Viela, aos fundos com o lote de número 

cento e vinte e sete, pela lateral direita com o lote número cento e vinte e seis, e 

pela lateral esquerda com o lote número cento e trinta; Ficando dito lote do lado 

par da dita Viela, e distante trinta metros da esquina da avenida Clovis Rodrigo 

do Vale, de propriedade do Sr. PAULO CESZER SOUZA, devidamente registrado 

no Cartório de Registro de Imóveis, no livro 2, sob o nº de ordem R-4-1.202, 

originando 03 (três) lotes, assim descritos:  

 

I – “O lote terras número cento e vinte e oito, da quadra “C, nesta cidade, no Setor 

Oeste, na Rua Cinco, medindo três metros e trinta centímetros de frente na 

confrontação com dita rua, quinze metros aos fundos na confrontação com o lote 

número cento e vinte e sete, quarenta metros pela lateral direita, sendo que vinte e um 

metros e vinte centímetros confrontando com parte do lote nº cento e vinte e seis. 

Vira-se à esquerda seis metros e trinta centímetros, confrontando aos fundos com o 

lote nº cento e vinte e oito-A, vira-se à direita dezoito metros e oitenta centímetros na 

confrontação com o lote número cento e vinte e oito-A, quarenta metros pela lateral 

esquerda, sendo que dezoito metros e oitenta centímetros confrontando com parte do 

lote número cento e trinta. Vira-se à direita cinco metros e quarenta centímetros, 

confrontando aos fundos com o lote número cento e vinte e oito-B. Vira-se à 

esquerda vinte e um metros e vinte centímetros confrontando com o lote nº cento e 

vinte e oito-B, apresentando uma área total de 367,08m² (trezentos e sessenta e sete 

metros e oito centímetros quadrados). 

 

II – O lote de terras número cento e vinte e oito-A, da quadra “C”, nesta cidade, no 

Setor Oeste, na Rua Cinco, medindo seis metros e trinta centímetros de frente na 

confrontação com dita Rua, seis metros e trinta centímetros  aos fundos, confrontando 

com parte do lote número cento e vinte e oito, dezoito metros e oitenta centímetros 

pela lateral direita na confrontação com parte do lote nº cento e vinte e seis, dezoito 



metros e oitenta centímetros pela lateral esquerda na confrontação com parte do lote 

número cento e vinte e oito, apresentando uma área total de 118,44m² (cento e 

dezoito metros e quarenta e quatro centímetros quadrados). 

 

III – O lote de terras número cento e vinte e oito-B, da quadra “C, nesta cidade, no 

Setor Oeste, na Rua Cinco, medindo cinco metros e quarenta centímetros de frente na 

confrontação com dita Rua, cinco metros e quarenta centímetros aos fundos na 

confrontação com parte do lote número cento e vinte e oito, vinte e um metros e vinte 

centímetros pela lateral direita, na confrontação com parte do lote número cento e 

vinte e oito, vinte e um metros e vinte centímetros pela lateral esquerda, na 

confrontação com parte do lote número cento e trinta, apresentando uma área total de 

114,48m² (cento e quatorze metros e quarenta e oito centímetros quadrados). 

 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos treze dias do 

mês de agosto do ano de dois mil dez (13/08/2010). 

 

 

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 
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