
 LEI MUNICIPAL Nº 2.636/11 - de 1º de março de 2011 

“Dispõe sobre autorização para alienação dos 

imóveis que especifica, 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 alienar, nos termos da Lei 8.666/93, 

com suas alterações ulteriores, da Lei Estadual 10.412, de 30 de dezembro de 1987 e a Lei 

9.636/98, no que couber, os seguintes imóveis de propriedade deste Município, situados na 

Avenida Amazonas, 663, centro, abaixo caracterizados: 

 

I – UM Apartamento de número 203, no Edifício denominado “Serra Dourada”, edificado 

em terreno próprio, sendo este, uma parte do lote de terras número sete, da quadra número 

trinta e sete, situada nesta cidade à Rua Amazonas, medindo vinte e quatro metros de frente, 

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

área de novecentos e sessenta metros quadrados, confrontando pela frente com a dita rua, 

aos fundos com o lote número dois, à direita com os lotes números seis e cinco, e à esquerda 

com parte restante do dito lote número sete, tendo o apartamento a seguinte divisão: três 

quartos, sendo um suíte, dois banheiros, um lavabo, três sacadas, uma cozinha, área de 

serviços, garagem para um carro, uma sala em L, apresentando a área total construída de 

190,6535 metros quadrados, sendo 137,97 metros quadrados de área privativa, e 52,6835 

metros quadrados de área de uso comum, com a área privativa distribuída em 127,97 metros 

quadrados do apartamento e 10,00 metros quadrados do Box de garagem, sendo que o Box 

de garagem tem a mesma numeração do Apartamento e se acha localizado no sub-solo 1, 

cabendo a cada um a fração ideal de 19,6743 metros quadrados ou 2.0494% da área do 

terreno, devidamente registrado no Livro 02, de Registro Geral, na matrícula número 

11.921, do Cartório de Registro de Imóveis, desta Comarca. 

 

II - Um Apartamento de número 604, no Edifício denominado “Serra Dourada”, edificado 

em terreno próprio, sendo este, uma parte do lote de terras número sete, da quadra número 

trinta e sete, situada nesta cidade, à Rua Amazonas, medindo vinte e quatro metros de 

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

apresentando a área de novecentos e sessenta metros quadrados, confrontando pela frente 

com a dita rua, aos fundos com o lote número dois, à direita com os lotes números seis e 

cinco, e à esquerda com parte restante do dito lote número sete, tendo o apartamento a 

seguinte divisão: três quartos, sendo um suíte, dois banheiros, um lavabo, três sacadas, uma 

cozinha, área de serviços garagem para um carro, uma sala em L, apresentando uma área 

total construída de 190.6535 metros quadrados, sendo 137,97 metros quadrados de área 

privativa, e 52.6835 metros quadrados de área de uso comum, com a área privativa 

distribuída em 127,97 metros quadrados do apartamento e 10,00 metros quadrados do box 

de garagem, sendo que o box de garagem tem a mesma numeração do apartamento e se acha 

localizado no sub-solo 1, cabendo à cada um a fração ideal de 19,6743 metros quadrados ou 

2.0494% da área do terreno, devidamente registrado no Livro 02, de Registro Geral, na 

matrícula número 11.938, do Cartório de Registro de Imóveis, desta Comarca. 



 III – UM Apartamento de número 804, no Edifício denominado “Serra Dourada”, edificado 

em terreno próprio, sendo este, uma parte do lote de terras número sete, da quadra número 

trinta e sete, situada nesta cidade à Rua Amazonas, medindo vinte e quatro metros de frente, 

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

área de novecentos e sessenta metros quadrados, confrontando pela frente com a dita rua, 

aos fundos com o lote número dois, à direita com os lotes números seis e cinco, e à esquerda 

com parte restante do dito lote número sete, tendo o apartamento a seguinte divisão: três 

quartos, sendo um suíte, dois banheiros, um lavabo, três sacadas, uma cozinha, área de 

serviços, garagem para um carro, uma sala em L, apresentando a área total construída 

de190,6535 metros quadrados, sendo 137,97 metros quadrados de área privativa, e 52,6835 

metros quadrados de área de uso comum, com a área privativa distribuída em 127,97 metros 

quadrados do apartamento e 10,00 metros quadrados do Box de garagem, sendo que o Box 

de garagem tem a mesma numeração do Apartamento e se acha localizado no sub-solo 2, 

cabendo a cada um a fração ideal de 19,6743 metros quadrados ou 2.0494% da área do 

terreno, devidamente registrado no Livro 02, de Registro Geral, na matrícula número 

11.946, do Cartório de Registro de Imóveis, desta Comarca. 

 

Art. 2º - Os imóveis descritos nos incisos I, II e III do art. 1º desta Lei, foram avaliados 

previamente pela Comissão Tríplice de Avaliação desta Prefeitura, nomeada pelo Decreto 

10.526/10 de 04 de janeiro de 2010, pelo valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), 

cada um. 

 

Art. 3º - As demais disposições relativas ao processo de alienação destes imóveis poderão 

ser regulamentadas através de Decreto do Chefe do Poder Executivo. 

 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art.5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, ao 

primeiro dia do mês de março do ano dois mil e onze (1º/03/2011). 

 

 

 
 

 

Marcelo Vercesi Coelho 
PREFEITO MUNICIPAL 
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Certifico que a        Lei  Municipal nº 2.636/11    foi publicado 
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__________________________________________________ 
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