
LEI MUNICIPAL Nº.  2.629/10, de 03 de novembro de 2010. 

“Dispõe sobre  autorização  para  realização de permuta  de lote urbano 

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 Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a permuta do “lote urbano 

nº  21,  da quadra nº 28, situado no LUGAR DENOMINADO “Morada Nova”, na Avenida 

Dr. Elizeu Martins da Costa, medindo cinco metros de frente na confrontação com a dita 

Avenida, cinco metros aos fundos na confrontação com a Rua João Batista de Carvalho, 

trinta e dois metros  pela direita na confrontação com  o lote número vinte, e vinte e dois 

metros pela esquerda na confrontação com a Rua Manoel Viola; Com os cantos quebrados 

medindo sete metros e sete centímetros para a Avenida Dr. Elizeu Martins da Costa com a 

Rua Manoel Viola, e sete metros e sete centímetros para a Rua João Batista de Carvalho 

com a Rua Manoel Viola; Apresentando a área total de duzentos e noventa e cinco metros 

quadrados”, de propriedade deste MUNICÍPIO, devidamente registrado no Livro 02, de 

Registro Geral, na matrícula número 17.145, no Cartório de Registro de Imóveis desta 

Cidade,   pelo LOTE DE TERRAS NÚMERO DEZESSETE, DA QUADRA NÚMERO 

VINTE E OITO, situado nesta cidade, no lugar denominado “MORADA NOVA”, na 

Avenida Dr. Elizeu Martins da Costa, medindo dez  metros de frente, na confrontação com a 

dita Avenida, dez metros aos fundos, na confrontação com a Rua João Batista de Carvalho, 

trinta e dois metros pela lateral direita, na confrontação com o lote número dezesseis, e 

trinta e dois metros pela lateral esquerda na confrontação com o lote número dezoito; 

Apresentando a área total de trezentos e vinte metros quadrados, de propriedade de 

ELIANA DOMINGUES DA SILVA, brasileira, solteira, maior e capaz, estudante, 

portadora da Cédula de Identidade nº 4933851-DGPC-GO e do CPF nº 022.070.811-84, 

devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Cidade, sob o nº de ordem 

R-1.17.141, ficha 02. 

Art. 2º - Os imóveis descritos no art. 1º foram previamente avaliados pela Comissão 

Tríplice de Avaliação desta Prefeitura, nomeada pelo Decreto nº 10.526 de 04 de janeiro de 

2010, pelo valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) cada um. 

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos três dias do mês de 

novembro do ano de dois mil e dez (03/11/2010). 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 
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