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Estado de Goiás

Prefeitura Municipal de Piracanjuba
Lei nº 1.737/2016
De 06 de abril de 2016

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a
desafetar e permutar áreas que especifica e dá
outras providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA, ESTADO DE GOIÁS,
APROVA E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a desafetar os
imóveis abaixo transcrito, pertencente ao Município de Piracanjuba:

I – Um terreno situado na zona urbana desta cidade, denominada de
Área Pública Municipal APM 01, da quadra 42, sito à Rua Abdon Daher, com a área de
1.800,00 m² (um mil e oitocentos metros quadrados), Setor Norte 2ª Etapa, medindo de frente
15,00 m (quinze metros) pela Rua Abdon Daher e 35,02 m (trinta e cinco metros e dois
centímetros) confrontando com a quadra 40, perfazendo 50,02 m (cinquenta metros e dois
centímetros) pelo lado esquerdo, 36,63 m (trinta e seis metros e sessenta e três centímetros)
confrontando com o lote nº 04; pelo lado direito, 35,37 m (trinta e cinco metros e trinta e sete
centímetros) confrontando com área pública municipal e pelo fundo com 50,00 m (cinquenta
metros) confrontando com o lote nº. 05, cuja matrícula é a de nº. 16.947;

II – Um terreno situado na zona urbana desta cidade, denominada de
Área Pública Municipal APM 02, da quadra 42, sito à Avenida Boulevard dos Eucaliptus, com
área de 700,00 m² (setecentos metros quadrados), Setor Norte 2ª Etapa, medindo de frente
14,00 m (quatorze metros) pela Avenida Boulevard dos Eucaliptus, pelo lado esquerdo, 50,00
m (cinquenta metros) confrontando com o lote nº. 08; pelo lado direito, 50,00 m (cinquenta
metros) confrontando com o lote nº. 09 e pelo fundo com 14,00 m (quatorze metros) com o
lote nº. 04, cuja matrícula é a de número 16.948;

III – Um terreno situado na zona urbana desta cidade, denominado de
Área Pública Municipal APM 04, da quadra 42, com área de 1.538,19 m² (um mil quinhentos e
trinta e oito metros e dezenove centímetros quadrados) Setor Norte 2ª Etapa, medindo de
frente 40,00 m (quarenta metros) pela Faixa de Domínio da Rodovia GO-217, pelo lado
esquerdo, 38,12 m (trinta e oito metros e doze centímetros) confrontando com o lote 24, cuja
matrícula é a de número 16.950;

IV – Um terreno situado na zona urbana desta cidade, denominado de
lote nº 11 (onze), quadra 04 (quatro), sito a Rua Cilineu de Araújo, Setor Jardim Primavera,
com área de 1.230,00 m² (um mil e duzentos metros quadrados); medindo de frente 30,00 m
(trinta metros), do lado direito 40,00 m (quarenta metros), do lado esquerdo 42,00 m (quarenta
e dois metros) e de fundo 30,00 m (trinta metros); confrontando pelo lado direito com os lotes
01, 02, e 03, pelo lado esquerdo com o lote nº. 10 e pelo fundo com os lotes nº. 06, 07 e 08,
cuja matrícula é a de nº. 14.407;
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V – Um terreno situado na zona urbana desta cidade, denominado de
Área Pública Municipal APM 21, no Residencial Jardim Europa, com área de 4.730,66 m²
(quatro mil setecentos e trinta metros e sessenta e seis centímetros quadrados), tem início no
norte da APM 21, com 19,29 m (dezenove metros e vinte e nove centímetros) mais
desenvolvimento de 63,86 m (sessenta e três metros e oitenta e seis centímetros) pela Rua
JE-11; daí segue a leste com chanfro de 7,69 m (sete metros e sessenta e nove centímetros)
e 32,06 m (trinta e dois metros e seis centímetros) pela Rua JE-06, daí, segue pelo chanfro de
7,15 m (sete metros e quinze centímetros) até o limite da gleba; daí segue 79,51 m (setenta e
nove metros e cinquenta e um centímetros) até o chanfro de 5,96 m (cinco metros e noventa e
seis centímetros) até a Rua JE-11, onde teve princípio, cuja matrícula é a de número 17.977;

VI – Um terreno situado na zona urbana desta cidade, denominado de
Área Pública Municipal APM 24, no Residencial Jardim Europa, com área de 5.375,86 m²
(cinco mil trezentos e setenta e cinco metros e oitenta e seis centímetros quadrados), tem
início ao norte da APM 24 na divida do loteamento com a Rua JE-02, e segue confrontando
com esta rua com 103,08 m (cento e três metros e oito centímetros) até o chanfro de 7,07 m
(sete metros e sete centímetros); daí, segue margeando a Rua JE-01, numa distância de
40,00 m (quarenta metros), até o chanfro de 7,07 m (sete metros e sete centímetros) da Rua
JE-03, daí, segue confrontando com esta rua numa distância de 102,95 m (cento e dois
metros e noventa e cinco centímetros) até a divisa do loteamento, daí pela divisa do
loteamento numa distância de 50,00 m (cinquenta metros) até o ponto de início, cuja matrícula
é a de nº; 17.977.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permutar os
imóveis acima especificados no artigo anterior com o imóvel abaixo indicado, de propriedade
da Igreja Presbiteriana de Piracanjuba:

I – Uma área de terra situada no lugar chamado “Vertente do Zé
Rato”, neste Município, contendo 18.138,00 m² (dezoito mil cento e trinta e oito metros
quadrados), com os limites e confrontações seguintes: inicia-se na estaca nº. 01 cravada a
Margem da primeira represa, construída no Córrego do Zé Rato; daí pela cerca de arame com
os rumos 51º20’SW e 77º59’NW, com as distâncias de 102,00 m (cento e dois metros) e 7,00
m (sete metros) até a estaca nº. 03; confrontando com a Avenida Duque de Caxias, dai, volta
à direita pela cerca de arame com 15º28’NW, 163,00 m (cento e sessenta e três metros) até a
estaca 04; confrontando até ai com a Rua Goiânia, dai volta à direita com 73º57’NE, 136,00 m
(cento e trinta e seis metros) até a estaca nº. 05, crava em cima da barragem da 2ª represa,
confrontando até ai com a Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de Goiás,
pela margem da represa abaixo, 132,00 m (cento e trinta e dois metros), ao ponto inicial,
confrontando até aí com Nilson Eloy Pimenta, cuja matrícula é a de nº. 9.083.

Art. 3º - A área de terra a ser adquirida pelo Município, através do
instituto de permuta, destina-se a construção de áreas de lazer conjunta ao Lago Afonso,
constando quiosques, quadras poliesportiva, academia ao ar livre.
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Parágrafo único – A critério de conveniência e oportunidade da
Administração, a destinação do imóvel adquirido poderá ser alterada.

Art. 4º - A permuta será feita por equivalência de valores entre os
bens permutados, sem qualquer pagamento entre os permutantes.

Art. 5º - A permuta objeto da presente Lei é procedida de avaliação
prévia dos bens imóveis, emitidos em pela Comissão de Avaliação de Imóveis do Município
de Piracanjuba.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, após
consumada a permuta, arcar com todas as despesas oriundas da escrituração cartorária da
transmissão dos imóveis.

Art. 7º - As despesas decorrentes com a execução desta Lei correrão
à conta de dotação orçamentária própria, consignada no orçamento vigente, suplementada se
necessárias.

Art. 8º - Caso haja alguma circunstância que desqualifique a
qualidade de proprietário do imóvel adquirido com relação à Igreja Presbiteriana de
Piracanjuba, o Município de Piracanjuba se reserva no direito de cancelar a permuta, trazendo
para si a propriedade dos imóveis oferecidos.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Piracanjuba, Estado de Goiás, aos seis dias do mês
de abril do ano dois mil e dezesseis (06/04/2016).

AMAURI RIBEIRO                   ANDRE FERNANDES MACHADO
Prefeito                                   Secretário de Administração


