
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGAO 
Estado de Goias 

Lei n° 366/98, de 03 de agosto de 1998. 

"Autoriza adquirir a area de term rural que 
menciona, e da outras providencias." 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARZAGAO. 

F aco saber que a Camara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. ·1°. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a adquirir, pelo preco de 
R$ 7.000,00 (sete mil reals), para pagamento a vista, a area de term rural com 8,9113 hectares ou 0·1 
alqueire e 67,29 litros, situada na Fazenda Santa Teresa, neste Municipio, de propriedade de Joao 
Antonio Leso, com os seguintes limites e controntaeees: " lnicia-se no marco 01 cravado do lado 
direito da Rodovia Joiio Rabelo, sentido Marzagao -Agua Limpa, Km 04, com azimute 322°19'00" na 
distancia de 183,10 metros ate o marco 02; deste segue confrontando com Joao Antonio Leao. com 
os seguintes azimutes e distancias: 351°20'30" - 57,40 metros e 323°46'40" - 10,90 metros, 
passando respectivamente pelo rnarco 03 ate o marco 04; deste segue defletindo pela esquerda, 
confrontando com Jose Jorge Gondim, com os seguintes azimutes e distancias: 21·1°25'50" - 209,80 
metros, 215°15'40" - 214,80 metros, 213°49'40" - 273,52 metros e 200°14'50" - ·1so.oo metros, 
passando respectivamente pelos marcos 05, 06, 07 ate o marco 08; deste segue clefletindo pela 
esquerda confrontando com a Rodovia Joao Rabelo, com os seguintes azimutes e distancias: 
112°10'10" - 5,00 metros. 36°54'40" - 90,00 metros, 46°45'40" - 120,00 metros, 48°07'30" - 2'10.00 
metros, 48°01'10" - 240,00 metros e 47°56'20" - 89,17 metros, passando respectivamente pelos 
marcos 09, 10, 11, ·12 e 13 ate o marco 01, onde miciou-se est a descricao deste imovel." 

Art. 'l.°. A area de terra rural de que trata a presente Lei destina-se a 
implanta�ao de um aterro sarutano. 

Art. 3°. Para cobertura da despesa a que se refere o artigo 1°, fica o Prefeito 
Municipal autorizado a abrir credito especial, no valor de R$7.000,00 (sete mil reals). criando, no 
orcamento vigente a seguinte dotayao oreamentaria: 

Fun�ao 10 - Habita�ao e Urbanismo 
Programa 60 - Service de utilidade Publica 
Subprograma 325 - Limpeza Publica 
Projeto 1031 -Aquisiyao de imovet para lmplantayao de Aterro Sanitario 
Verba 4.2.1.0 -Aquisiyao de lm6veis R$ 7 .000,00 

Art. 4°. Servira como cobertura do credito de que trata o artigo anterior, a 
anula�ao parcial de igual valor da seguinte dotayao crcamentana: fun�ao 10, programa 60, 
subprograma 325, atividade 2035, verb a 4 .1.2 .0, do oreamento vigente. 
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-------------------------- 
Art. 5° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua pubticacao. 

Art. 6° - Revogam-se as disposicoes em contrario. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARZAGAO, aos 03 (tres) dias do 
mes de agosto de 1998. 

/;;;;:U�z� 
Prefeito Municipal 
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