
ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 

ADM 2001/2004 
 

LEI Nº   101 /2003                                              DE 23 DE JUNHO  DE 2003 

 

 

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA O MUNÍCIPIO 
PERMUTAR TERRENOS URBANOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 

 

                        A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA,  Estado de Goiás 
aprova, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei: 
 

                        Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Lagoa Santa, Estado 
de Goiás, autorizado a permutar o lote 09 (nove) da Quadra 17 (dezessete), medindo 11,80 

(onze metros e oitenta centímetros) de frente, 14,70 (quatorze metros e setenta centímetros) 
de fundo, 21,00 (vinte e um metros) do lado direito, 24,50 (vinte quatro metros e cinqüenta 
centímetros) do lado esquerdo e 4,95 (quatro metros e noventa e cinco centímetros) de 

chanfro com uma área de 368,73 (trezentos sessenta e oito virgula setenta e três metros 
quadrado), situado na Rua Das Acácias esquina com Rua Dona Eva,  Loteamento Pousadas 

das Nascentes, com o Lote 05 (cinco) da Quadra 45 (quarenta cinco), medindo 12,00 (doze 
metros) de frente, 12,20 (doze metros e vinte centímetros) de fundo,  51,75 (cinqüenta e um 
metros e setenta e cinco centímetros) do lado direito e 49,56 (quarenta e nove metros e 

cinqüenta e seis centímetros) do lado esquerdo, com área de 607,86 (seiscentos e sete 
virgula oitenta e seis metros quadrado), situado na Rua Maria Batista Nunes, Loteamento 

Pousadas das Nascentes. 
 
                        Art. 2º - A permuta citada no artigo anterior será com o Senhor Francisco 

Silva Leal, portador do CPF nº 028.166.361-00.   
 

                        Parágrafo Único – Todas as despesas decorrentes desta transação correrão 
por conta do beneficiado citado no caput, seja a que título for. 
      

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

 
                        GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA,  
Estado de Goiás aos 23 (vinte e três) dias do mês de junho do ano de 2003. 
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