
MUNICÍPIO DE GOIANESIA

DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER
EXECUTIVO A PERMUTAR TERRENO
DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO
POR TERRENO DE PROPRIEDADE
DA CONGREGAÇÃO CLARETIANA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

Secretário Chefe da Caso Civi!

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA, ESTADO DE GOIÁS, aprova e

eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

Art. l? Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a permutar imóvel de

propriedade do Município de Goianésia por imóvel de propriedade da Congregação

Claretiana.

Art. 25 O imóvel de propriedade do Município de Goianésia a ser permutado

compreende a "APM 06 - com a área de 1.698,27 m2, tendo 28,93 metros de frente

pela Rua 15; dividindo-se: nos fundos por 5,04 metros com a Rua 13; do lado direito

por 102,81 metros com Joaquim Catarino Júnior; e do lado esquerdo por 100,00

metros com os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 da quadra 53", situada no

loteamento Residencial Granville, desta cidade, devidamente registrado no Cartório

de Registro de Imóveis desta Comarca sob o r\- R-3-23.073 e avaliado em R$

117.300,00 (cento e dezessete mil e trezentos reais), de acordo com o Laudo de

Avaliação elaborado pela Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis do

Município de Goianésia.

Art. 39 O imóvel de propriedade da Congregação Claretiana, a ser havido na permuta,

compreende o terreno constituído por "Uma parte de terras situada no Setor

Barsanulfo desta cidade, com a área de 821,25 m/., tendo 15,00 metros de frente

pela Avenida Contorno; com 15,00 metros de fundos dividindo com o Sr. NOrlindo

Olímpio Barbosa; com 54,50 metros, do lado direito, dividindo com a Rua
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lado esquerdo por 55,00 metros, dividindo com terreno da Prefeitura", devidamente

registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob o n9 R-l-11.568 e

avaliado em R$ 127.600,00 (cento e vinte e sete mil e seiscentos reais), de acordo

com o Laudo de Avaliação elaborado pela Comissão de Avaliação de Bens Móveis e

Imóveis do Município de Goianésia.

Art. 4e A permuta de que trata esta Lei se processará de igual para igual, com base nas

avaliações dos imóveis, sendo que não caberá ao Município o pagamento de qualquer

diferença, em virtude do interesse de ambas as partes na referida permuta.

Art. 59 As despesas decorrentes dos emolumentos cartorários ficarão a cargo da

Congregação Claretiana, a qual ficará, no entanto, isento do recolhimento do ITBI, se

for o caso.

Art. 69 A escritura pública de permuta dos imóveis deverá fazer referência expressa à

presente Lei.

Art. 7- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE GOIANÉSIA, ESTADO DE GOIÁS, aos 21 dias do mês de

novembro de dois mil e dezessete (21/11/2017).

S DE CASTRO

anésia
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