
LEI MUNICIPAL Nº 3.178,  DE 19 DE AGOSTO DE 2021  
 

“Autoriza o Município de Goiatuba a adquirir os imóveis 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 Município de Goiatuba, inscrito no CNPJ sob o nº 01.753.722/0001-80, autorizado a 
adquirir os imóveis abaixo caracterizados: 
 

I – “o lote número dez, situado nesta cidade, à Rua Cinco-A, no Setor Oeste, à quadra quinze, 
mede doze metros de frente na confrontação com a rua Cinco-A (5-A), doze metros aos fundos 
na confrontação com o lote número cinco, trinta metros pela esquerda na confrontação com o 
lote número nove, e trinta metros pela direita na confrontação com o lote número onze, inscrito 
na MATRÍCULA nº 19.297, no Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas, desta 
cidade, de propriedade da CASA DE APOIO ELVIRA NETTO”; 
 

II – O lote de terras número onze, situado nesta cidade, à rua Cinco-A (5-A), medindo doze 
metros de frente, igual metragem aos fundos e com as laterais de trinta metros, confrontando 
pela frente com a dita rua, aos fundos com o lote número quatro, pela lateral direita com o lote 
número doze, e à esquerda com o lote número dez, inscrito na MATRÍCULA nº 12.146, no 
Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas, desta cidade, de propriedade da CASA 
DE APOIO ELVIRA NETTO”; 
 

III – “O lote de terras número quatro, situado nesta cidade, no Setor Oeste, na rua Almirante 
Barroso, medindo doze metros de frente, igual metragem aos fundos, e com as laterais de trinta 
metros, confrontando pela frente com a dita rua, aos fundos com o lote número onze, pela 
direita com o lote número cinco e pela esquerda com o lote número treis, inscrito na MATRÍCULA 
nº 11.534, no Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas, desta cidade”, de 
propriedade de VALDAIR ALVES NETTO. 
 

Art. 2º Os imóveis descritos nos incisos I, II serão adquiridos pelo Município de Goiatuba, pelo 
valor de R$ 1.430.000,00 (um milhão e quatrocentos e trinta mil reais) e o imóvel descrito no 
inciso III, será adquirido por este ente público pelo valor de R$170.000,00 (cento e setenta mil 
reais), com suas acessões, benfeitorias e bens móveis. 
 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIATUBA, aos dezenove dias do mês de agosto do ano dois mil e 
vinte e um (19/08/2021). 

 

  
 

JOSÉ ALVES VIEIRA                               
Prefeito 
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