
LEI MUNICIPAL N° 2.706/11 – de 15 de dezembro de 2011 

 

“Dispõe sobre autorização para doação de 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 Poder Executivo Municipal autorizado a doar, nos termos do art. 20, V, última 

parte, da Lei Orgânica deste Município, a Sra. NILVÂNIA MARTINS DA SILVA, brasileira, 

solteira, funcionária pública municipal, portadora do RG nº. 3522983-8075840-SSP/GO e do 

CPF nº. 867.148.721-00, o imóvel de propriedade deste Município, caracterizado como sendo 

“O lote de terras número quatorze, da quadra número seis, situado nesta cidade, no lugar 

denominado “Setor Residencial Recreio dos Bandeirantes”, à Rua RB-2, medindo nove 

metros de frente, nove metros aos fundos, e com as laterais de trinta metros, 

confrontando pela frente com a Rua RB-2, aos fundos com os lotes números vinte e dois, e 

vinte e três, à direita com o lote número quinze, e à esquerda com o lote número treze; 

Apresentando a área total de duzentos e setenta metros quadrados”, registrado no Livro 

02, de Registro Geral, na matrícula número 15.379, no Cartório de Registro de Imóveis desta 

Cidade. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Art. 2º - O imóvel descrito no art. 1º foi avaliado pela Comissão Tríplice de Avaliação desta 

Prefeitura, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

 

Art. 3º - As despesas decorrentes da escrituração e outras provenientes da presente doação 

correrão por conta da donatária. 

 

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

 

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

 

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

mês de dezembro do ano dois mil e onze (15/12/2011). 

 

 

 

 

MARCELO VERCESI COELHO 

Prefeito Municipal 
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