
LEI MUNICIPAL N° 2.742/12 – DE 10 DE OUTUBRO DE 2012 
 

“Dispõe sobre desafetação de duas áreas de terras situadas no Setor Recreio 

dos Bandeirantes, e dá outras providências” 

 

A CÂMARA MANICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu, Prefeito 

Municipal, SANCIONO a seguinte lei.  

 

Art.1º - Ficam desafetadas de sua destinação, duas áreas de terras a seguir caracterizadas, de 

propriedade deste Município, inscritas na matrícula 7.296, no Cartório de Registro de Imóveis 

desta cidade: 

 

I – “Uma área de terras, da quadra número dezessete, no setor denominado “Recreio dos 

Bandeirantes”, destinada à Área Pública Municipal-Creche”, medindo quarenta e cinco metros 

na confrontação com a rua RB-8; quarenta e sete metros na confrontação com a rua RB-12; 

cinquenta metros na confrontação com parte da quadra número dezessete; cinquenta e dois 

metros na confrontação com parte da quadra número dezessete”; 

 

II – “Uma área de terras, da quadra número dezessete no Setor denominado “Recreio dos 

Bandeirantes”, destinada à “Área Pública Municipal-Escola de Primeiro Grau”, medindo 

cinquenta e dois metros na confrontação com a rua RB-12; cinquenta metros na confrontação 

com os lotes números hum, dois, três e quatro, cinquenta e dois metros na confrontação com 

parte da quadra número dezessete, e cinquenta metros na confrontação com a área acima 

descrita”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Art.2º - As áreas de terras descritas nos incisos I e II, do art. 1º desta lei, serão destinadas à 

construção de residência para pessoas de baixa renda. 

 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

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

dez dias do mês de outubro do ano dois mil e doze (10/10/2012). 
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