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LEI N° 056/2022, DE 10 DE AGOSTO DE 2022. 

 

 “Dispõe sobre a Desafetação e 

Permuta de Área Pública do 

Município de Nova Aurora e dá 

outras providências” 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA AURORA, ESTADO DE GOIÁS, 

no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela 

Constituição Federal, FAZ SABER, que a CÂMARA MUNICIPAL aprova e Eu, 

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º - Fica desafetada da finalidade de uso comum do povo, 

passando a integrar a categoria de bens patrimoniais do Município disponíveis para 

a alienação, o imóvel descrito e caracterizado na Matrícula nº 1180, do Livro 2F de 

Registro Geral, fls. 167, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova 

Aurora-Goiás. 

 

 Parágrafo único. Conforme certidão anexa do Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Nova Aurora, o imóvel desafetado possui as seguintes 

características: “UMA GLEBA DE TERRAS situada neste município na Fazenda Boa 

Vista do Quilombo neste município com a área de 4,2634 ha com as seguintes 

medidas e confrontações: Inicia-se a discrição desde perímetro no vértice P-02, de 

coordenadas N 8.001.137,31m e E 789.128,01m; Limite Cera; desde, segue 

confrontando com Área Remanescente – 02, Matricula 1128,CNS: 02.668-2, 

Proprietário Município de Nova Aurora GO, com os seguintes azimutes e distâncias: 

176º35´30” e 216,950 m até o vértice P-06, de coordenadas; Limite Cerca; deste, 

segue confrontando com Matricula: 738, CNS: 02.668-2, Proprietário Sebastião 

Oscar Carneiro, com os seguintes azimutes e distâncias: 264º 59’13” e 182,744 m 

até o vértice P-06 de coordenadas, Limite Cerca; deste, segue confrontando com 
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Matricula: 437, CNS: 02.668-2, Otaviano Paula Carneiro, com os seguintes azimutes 

e distâncias: 264º 59’13” e 182,744 m até o vértice P-01, de coordenadas; Limite 

Cerca; deste, segue confrontando com AGETOP/GO-210, com os seguintes 

azimutes e distâncias: 89º02’09” e 198,851 m até o vértice P-02, ponto inicial da 

descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 

georreferenciadas ao Sistema Geodésio Brasileiro e encontram-se representadas no 

Sistema UTM.” 

 

 Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permutar o 

imóvel desafetado no art. 1º desta Lei com Samuel Rosa, inscrito no CPF/MF sob o 

nº 469.366.611-49, ante a existência de interesse público devidamente justificado, 

conforme consta do Processo Administrativo nº 1138/2022, em conformidade com o 

disposto no art. 102, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Nova Aurora.  

 

 Parágrafo primeiro. A permuta será efetivada com a transferência do 

imóvel de posse e domínio de Samuel Rosa, registrado na Matrícula nº 1.197, do 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Aurora-Goiás, que possui 

características e valor similar ao imóvel do Município, conforme apurado pela 

Comissão de Avaliação de Avaliação de Imóveis e por avaliação de expert 

registrado no CRECI-Conselho Regional de Corretores de Imóveis.  

 

 Parágrafo segundo. Conforme certidão anexa do Cartório de Registro 

de Imóveis da Comarca de Nova Aurora, o imóvel dado em permuta possui as 

seguintes características: “Uma Gleba de terras situada neste município na Fazenda 

Boa Vista do Quilombo com a área 4,8400 há – 01 Alq. 00L 00 m², com as seguintes 

medidas e confrontações: “ Começa no ponto MC1 cravado no canto de cerca a ser 

implantada no local na confrontação com terras da Gleba Remanescentes da 

Propriedade: Fazenda Boa Vista do Quilombo; Matricula 438; CNS 02.668-2: daí 

segue dividindo com esta nos seguintes azimutes e distâncias: 180º 00’00” – 

108,75m; 229º 04’58” – 437,38m até o ponto MC3 cravado no canto de cerca na 
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confrontação com terras pertencente a Prefeitura Municipal de Nova Aurora; 

Fazenda Boa Vista no Quilombo Matriculas: 1180; CNS: 02.668-2; daí segue a 

direita dividindo com esta pela cerca de arame no seguinte azimute e distância: 351 

59”20” – 111,26m até o ponto P03 cravado a uma distância de 40,00m do eixo da 

Rodovia GO-20 que demanda as cidades de Nova Aurora a Corumbaíba-GO.; na 

confrontação com a faixa de Domínio da referida Rodovia; daí segue a direita 

dividindo com esta respeitando uma distância de 40,00m do seu eixo por toda 

extensão da propriedade no seguinte azimute e distância: 88º51’56” – 453,63m até o 

ponto MC1 onde teve início esta demarcação.” 

 

 Art. 3º - Todas as despesas decorrentes da lavratura da escritura de 

permuta, bem assim, de seu registro junto à Circunscrição Imobiliária competente, 

averbações e demais atos necessários, serão rateadas pelos permutantes. 

 

 Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando 

a Lei Municipal nº 033, de 23 de setembro de 2021, e demais disposições em 

contrário. 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA AURORA, aos 10 

de agosto de 2022 

 
 
 
 
 
 

JOÃO PIMENTA DE PÁDUA JUNIOR 
Prefeito Municipal 


