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MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
Gabinete do Prefeito

DE 14 DE JUNHO DE 2018.

CERTIFICOQUé FOI PUBLICADO NO PLACAR DESTA
PREFEITURA I j'

NOPERIOOODE~ J
GSIAlL. de~~b4..L

"Dispõe sobre doação de terrenos de propriedade
do Municipio de Goianésia/Gô, situados no
J),J_stNtode Souzalãndia - Município de Barro
Alto/Gt), e dá outras providências".
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o !PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA/GO, no uso das

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica deste Município, faz saber que a CÂMARA

MUNICIPAL aprovou, e eu, sanciono a seguinte Lei:

Art, 10
- Fica o Município de: Goianésia/GO, por intermédio do Chefe do

Poder Executivo, autorizado DOAR ao Munícipio de Barro Alto/GO, os terrenos de sua

propriedade, indicados nas alíneas abaixo, déscritos de acordo com o registro imobiliário ----

respectivo:
i
~

a) Imóvel urbano para construção Consistente da Quadra 03, situado
no povoado de Souzalândia, neste município, com a área total de
9.440,00 metros quadrados, tendo 80,00 metros pela Rua 25; 118,00
metros pela Rua 20; 80,00'metros, pela Rua 45 e divide-se: de um lado
em 118,00 metros, com o lote n° °1 da quadra 02 e terreno sem
numeração. PROCEDÊNCIA: Inscrição n° 16 folhas 143 do livro n°
8-A, do CRI de Goianésia - Goiás, conforme matrícula n° 3.289, do
Cartório de Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos,
Civil das Pessoas Naturais ~ Interdições e Tutelas, da Comarca de Barro
Alto/GO. i
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b) Parte da Quadra 24, sHuada no Povoado de Souzalândia, neste
município, com a área de 780,00 metros quadrados, tendo 25,00
metros de frente pela Rd 70, e divide-se: do lado direito em 30,00
metros, com o lote nO11; do lado esquerdo em 0,00 metros com o lote
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n° 10; e nos fundos em 76,00 metros com o lote 09. Procedência:
Inscrição n° 16, às folhas 143 do livro n° 8-A, do CRI de
Goianésia/GO, conforme marrícula n° 3.39], do Cartório de Registro de
Imóveis, Registro de Título's e Documentos, Civil das Pessoas Naturais e
Interdições e Tutelas, da Cdmarca 'de Barro Alto/GO.
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c) Parte da Quadra 28, situada no Povoado de Souzalândia, neste
município, com a área de 3.697,50 metros quadrados, tendo 85,00
metros de frente pela Rua Goiás, e divide-se: do lado direito em 43,50
metros com o lote na ] 7; do lado esquerdo em 43,50 metros com a Rua
70; e nos fundos em ss.bo metros com os lotes de nOs ] 1 ao 16.
Procedência: Inscrição n" 16, às folhas 143 do livro n° 8-A, do CRI
de Goianésia/GO, conforme matrícula na 3.392, do Cartório de Registro
de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos, Civil das Pessoas
Naturais e Interdições e Tutelas, da Com arca de Barro AIto/GO.

d) Parte da Quadra 31, sit:uada no Povoado de Souzalândia, neste
município, com a área d:~ 4.408,80 metros quadrados, tendo 60,00
metros de frente pela RU2; 45, e divide-se: do lado direito em 38,25
metros com a Rua 50; do lado esquerdo em 57,17 metros com o lote n°
05; e nos fundos em 68,66t metros com o Município de Barro Alto/GO.
Procedência: Inscrição no' 16, às folhas 143 do livro n" 8-A, do CRI 2
de Goianésia/GO, conforme matrícula na 3.393, do Cartório de Registro
de Imóveis, Registro de ITítulos e Documentos, Civil das Pessoas
Naturais e Interdições e Tutelas, da Comarca de Barro Alto/GO.

e) Parte da Quadra 36, situada no Povoado de Souzalândia, neste
município, com a área de 3.294,00 metros quadrados, tendo 36,00
metros de frente pela Rua Mato Grosso, e divide-se: do lado direito em
66,50 metros com os lotes ,',o 01 e 04; do lado esquerdo em 66,50 metros
com os lotes nOs 02 e 03; e nos fundos em 36,00 metros com a Rua da
Praça. Procedência: Inscrição n° 16, às folhas 143 do livro n" 8-A, do
CRI de Goianésia/GO, conforme matrícula n? 3.394, do Cartório de
Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos, Civil das
Pessoas Naturais e Interdições e Tutelas, da Comarca de Barro Alto/GO.

I
f) Parte da Quadra 16, situada no Povoado de Souzalândia, neste

município, com a área d~ 3.412,50 metros quadrados, tendo 39,00
metros de frente pela Rua \50, e divide-se: do lado esquerdo em 105,00
metros com os lotes nOs 01', 03, 04 e 05; e nos fundos em 52,00 metros
com os lotes nOs 11 e 12. Procedência: Inscrição ° 16, às folhas 143---_._---
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do livro n'' 8-A~ do CRI de Coianésia/Ct), conforme matrícula n°
3.395, do Cartório de Registro de Tmóveis, Registro de Títulos e
Documentos, Civil das Pessoas Naturais e Interdições e Tutelas, da
Cornarca de Barro Alto/GO.

g) Parte da Ouadra 08, situada no Povoado deSouzalâlldia, neste
município, com a área de 1.255,00 metros quadrados, tendo 49,00
metros de frente pela Avenida Mato Grosso, e divide-se: do lado direito
em 34,00 metros com o lote n? 01; do lado esquerdo em 43,00 metros
com Ananias Rodrigues Sobrinho; e nos fundos em 38,00 metros com o
lote n° 02. Procedência: Inscrição n° 16, às folhas 143 do livro n" 8-A,
do CRI de Goianésia/GO,: conforme matrícula n° 3.396, do Cartório de
Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos, Civil das
Pessoas Naturais e Interdições e Tutelas, da Comarca de Barro Alto/GO.

Art, 2° - Todas as despesas de transferências imobiliárias dos terrenos

mencionados nas alíneas "a" a "g", do artigo 1°, serão custeadas pelo Município de Barro
?

Alto/GO.

Art. 3° -Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 3

Goianésia/GO, 14.dejunho de 2018.
t

64° de Goianésia e:130° da República
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