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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

Gabinete do Prefeito

LEI Nº 024/2021.
DE 28 DE ABRIL DE 2021.

icado em:
alteg12034

“Autoriza a Desapropriação de Imóvel para
Implantação do Distrito Comercial e Industrial de
Nova Aurora-DCO!, e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA AURORA, Estado de Goiás, no uso
de suas atribuições legais a que conferem a Constituição do Estado de Goiás e Lei

Orgânica do Município, artigos 50 e 70, |, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL

APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica autorizado ao Município de Nova Aurora desapropriar uma

parte de uma Gleba de Terras, com área de 7.26.38 ha (sete hectares, vinte e seis ares e
trina e oito centiares), situada na Fazenda Boa Vista do Quilombo, à margem da Rodovia

GO-210, neste município, em imóvel registrado na Matricula nº 438, do Livro 2B de
Registro Geral, na fl. 145, do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Aurora-Goias, de
propriedade de Sebastião Oscar Carneiro.

Parágrafo Primeiro. A Gleba de Terras desapropriada situa-se no
perímetro urbano desta cidade e possui as seguintes medidas e confrontações: "O imóvel
inicia junto ao marco P-03, com coordenadas U T M Este (X) 789.236,83 e Norte (Y)

8.001.139,07; do vértice P-03 segue em direção até o vértice P-04 no azimute 171º59'20”',
em uma distância de 199,19 m, confrontando com Sebastião Oscar Carneiro, por divisa
com Cerca / Área Remanescente; do vértice P-04 segue em direção até o vértice P-05 no
azimute 261º13'47”, em uma distância de 125,27 m, confrontando com Sebastião Oscar
Carneiro, por divisa com Cerca / Área Remanescente: do vértice P-05 segue em direção
ate o vértice P-06 no azimute 264º59'13”, em uma distância de 207,04 m, confrontando
com Sebastião Oscar Carneiro, por divisa com Cerca / Área Remanescente: do vértice
P-06 segue em direção até o vértice P-01 no azimute 351º36'06"", em uma distância de
231,39 m, confrontando com Otaviano Paula Carneiro, por divisa com Cerca. Do vértice
P-Q0t segue em direção até o vértice P-02 no azimute 89º02'09" em uma distância de
228,00 m, confrontando com AGETOP / GO-210, por divisa de Cerca / Área de Servidão;
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finalmente do vértice P-02 segue até o vértice P-03 (início da descrição), no azimute

89º04'24"", na extensão de 108,84 m, confrontando com AGETOP | GO-210, fechando

assim uma área de 7,2638 ha.”

Parágrafo Segundo. O imóvel desapropriado foi declarado de utilidade

pública na forma do Decreto Municipal nº 125/2021, de 06 de março de 2021.

Parágrafo Terceiro. As medidas e confrontações do imóvel desapropriado
estão identificadas no Mapa e Memorial descritivo que seguem no Anexo | da presenteLei,
ambos subscritos pelo expert Carlos Magno Alves, técnico em agrimensura e registrado

no CFTA: 03349359620 e TRT: BR20211046336.

Art, 2º. O imóvel desapropriado destina-se à implantação do Distrito
Comercial e Industrial de Nova Aurora - DCOI, a ser construído para receber
empresas/industrias de pequeno e grande porte, gerando emprego e renda para a

população local, além de possibilitar a realocação de empresas insalubres e que geram
riscos para a população, que eventualmente estejam instaladas em ambiente inadequado.

Art. 3º. Para o fim de justa indenização decorrente da desapropriação
operada pela presente Lei, fica o Município de Nova Aurora autorizado a pagar aotitular
do imóvel desapropriado a quantia de R$ 412.500,00 (quatrocentos e doze mil e

quinhentos reais), indicada no Laudo de Avaliação elaborado pela Comissão de
Avaliação do Município de Nova Aurora, amparada, também, em consulta feita a corretores
de imóveis com experiência no Município.

Art. 4º. A desapropriação autorizada através da presente Lei é declarada
de natureza urgente para efeito de imissão provisória de posse em processo judicial de
desapropriação, desde logo autorizado, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Parágrafo Único. Caso não haja oposição quanto ao valor ofertado na
presente Lei para a justa indenização, o Municipio poderá celebrar com a parte
desapropriada a competente escritura pública de desapropriação ou instrumento que lhe
faça as vezes, com força de escritura pública.

Ar. 5º. As despesas decorrentes da presente desapropriação serão
suportadas por dotações orçamentárias próprias, podendo o município fazer eventuais
suplementações.
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Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se

as eventuais disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA AURORA(GO), em 28

de abril de 2021.

HT
JOÃO PIMENTA DE PÁDUA JÚNIOR

Prefeito Municipal
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