LEI Nº. 1.627, DE 20 DE JULHO DE 2011.
“Autoriza

a

propriedade

desafetação
do

de

município,

área

de

conforme

especifica”.

Faço saber que a Câmara Municipal de Nerópolis, Estado de
Goiás, aprovou e eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica desafetada da primitiva condição de bens
indisponíveis, passando a categoria de bens disponíveis, a área de terra
localizada no loteamento Jardim Indaiá, quadra 07, lote 13, com 961,46m²,
objeto da matricula 3.558, de propriedade do município de Nerópolis,
delimitada pelos perímetros assim descritos:

Quadra 07 – Superfície: 961,46m²
Matricula: 3.558
Proprietário:
LIMITES

Município de Nerópolis
MEDIDAS

CONFRONTAÇÕES

Começa no marco M1, cravado na confrontação com a Rua Antonio
Moreira e segue por esta divisa, com azimute de 93º51´24” e distância de
37,74m, até o marco M2, daí segue, na mesma confrontação, com azimute
de 110°48´26” e distância de 9,27m; até o marco M3; daí segue
confrontando com área rural, com azimute 191°59´26” e distância de
18,85m, até o marco M4; daí segue com um azimute de 274°13´26” e

distância de 44,77m, até o marco M5; daí segue, confrontando como
remanescente de área verde do loteamento Jardim Indaiá, com azimute de
06°06´49” e distância de 21,09m, até o marco M1, onde teve inicio esta
descrição (memorial descritivo em anexo).

Art. 2º - A área objeto da presente desafetação, destinar-se-á
precipuamente para fins de implantação e proteção do RESERVATÓRIO
MORUMBI, que fará parte do sistema de abastecimento de água do município
de NERÓPOLIS, QUE SERÁ CEDIDO ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE
USO, COM VALIDADE DE 15 ANOS, PODENDO SER RENOVADO, POR
IGUAIS PERIODOS MEDIANTE TERMO ADITIVO, AO SANEAMENTO DE
GOIÁS – SANEAGO.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Nerópolis, Estado de
Goiás, aos 20 dias do mês de julho de 2011.

GIL TAVARES
Prefeito Municipal

PAULO SÉRGIO COSTA DE AMORIM
Sec. Mun. Gov. Adm e Planejamento

