
AUTÓGRAFO DE LEI Nº 2.764/2010 – DE 14 DE JUNHO DE 2010 

 

“Dispõe sobre autorização para aquisição de áreas de terras 

urbanas e  rurais que  menciona, por  meio  de desapropriação, 

compra, permuta, e dação em pagamento, e dá outras providências” 

 

 

     A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA APROVA E EU, PREFEITO DE 

GOIATUBA, SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a adquirir por meio de desapropriação, 

compra, permuta por outro imóvel e dação em pagamento, diversas áreas de terras 

situadas dentro do perímetro urbano deste Município, às margens direita e esquerda 

do Córrego Lajeado, com a finalidade de urbanizar o Lago do Córrego Lajeado. 

Art. 2º - As áreas de terras de que trata o art. 1º  estão situadas entre as ruas e avenida abaixo 

mencionadas e possuem as seguintes metragens: 

I – Margem direita do Córrego Lajeado: as áreas situadas entre as Ruas Piauí e 

Tocantins e Avenida Presidente Vargas, com uma área total de 48.547,62 m², 

devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis desta Cidade, nas 

matrículas números: 1.348, 1.628, 2.117, 2.689, 9.293, 10.196, 16.644, 18.234. 

II – Margem esquerda do Córrego Lajeado: as áreas situadas entre as Ruas Piauí e 

Avenida Presidente Vargas, com uma área total de 84.519,41 m², devidamente 

registrada no Cartório de Registro de Imóveis desta Cidade, nas matrículas números: 

2.261, 10.202 e 11.499,  áreas estas rurais, situadas dentro do perímetro urbano. 

Art. 3º -  As áreas de terras mencionadas nos incisos I e II do art. 2º desta Lei  foram 

previamente avaliadas pela comissão tríplice de avaliação desta Prefeitura, nomeada 

pelo Decreto nº 10.526, de 04 de janeiro de 2010,  pelos valores de R$485.476,20 

(quatrocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte 

centavos) e R$50.711,65 (cinquenta mil, setecentos e onze reais e sessenta e 

cinco centavos), respectivamente. 



Art. 4º -  A aquisição destas áreas de terras tem por fim assegurar a urbanização do Lago do 

Córrego Lajeado, por este Poder Público, sendo que a desapropriação será por 

utilidade pública nos termos do art. 5º, “f”, do Decreto Lei 3.365/41. 

 Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial, no valor de 

R$536.187,85 (quinhentos e trinta e seis mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta 

e cinco centavos), com a seguinte dotação, para socorrer as despesas decorrentes 

desta lei: 02- 0207- 26- 782-0501-1087-4.4.90.51.  

Art. 6º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir os créditos adicionais necessários 

ao pleno cumprimento desta lei. 

Art.  7º - Ficam autorizadas as alterações que se fizerem necessárias no Plano Plurianual, na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, para atenderem às 

despesas decorrentes da presente Lei. 

Art.  8º  -  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art.  9º  -  Revogam-se as disposições em contrário. 

       Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, 

aos (14) quatorze dias do mês de junho do ano dois mil e dez (2010).  
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