
LEI MUNICIPAL N° 2.631/11 de 03 de novembro de 2011 

“Dispõe sobre autorização para doação de um lote de terra 

urbana à empresa que especifica 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, nos termos do art. 20, V, última parte, 

da Lei Orgânica deste Município, a doar à empresa EDSON ROBERTO DE FARIA 

LOCATUDO-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 

07.840.394/0001-35, estabelecida nesta cidade, o seguinte lote de propriedade deste 

Município:  “lote de terras número cento e quarenta e sete, da quadra “E”, situado nesta 

cidade, na rua Almirante Barroso, no Setor Oeste, medindo quinze metros de frente, 

confrontando com a Rua Almirante Barroso, quinze metros aos fundos, confrontando com a 

Viela 05-A, quarenta e nove metros, pela lateral direita, confrontando com o lote número 

cento e quarenta e sete-A  (147-A) e quarenta e nove metros, pela esquerda, confrontando 

com o lote número cento e quarenta e oito (148), perfazendo uma área de 735,00m² 

(setecentos e trinta e cinco metros quadrados)”. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: o lote descrito neste artigo foi avaliado pela Comissão Tríplice de 

Avaliação desta Prefeitura, pelo valor de R$14.999,00 (quatorze mil, novecentos e noventa e 

nove reais). 

 

Art. 2º - As despesas decorrentes da escrituração e outras provenientes da presente doação 

correrão por conta da donatária. 

 

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

 

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

 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos três dias do 

mês de novembro do ano dois mil e onze (03/11/2011). 

 

 

 

 

 

MARCELO VERCESI COELHO 

Prefeito Municipal 
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