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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA 
Estado de Minas Gerais 

 

LEI N° 1187/2018 

De 30 de janeiro de 2018 

ALTERA O ART. 1° DA LEI N° 1177, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017, QUE "AUTORIZA O 

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA A CONTRATAR COM O BANCO DE 

DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A – BDMG, OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM 

OUTORGA DE GARANTIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

 

A Câmara Municipal de Cruzeiro da Fortaleza aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º - O art. 1° da Lei n° 1177, de 01 de setembro de 2017 passa a ter a seguinte redação: 

 

"Art. 1° - Fica o Chefe do Executivo autorizado a celebrar com o Banco de Desenvolvimento de Minas 

Gerais S/A – BDMG - MAQ, operações de crédito até o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), destinadas à 

aquisição de maquinas, equipamentos e veículos, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei 

Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000. 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cruzeiro da Fortaleza, 30 de janeiro de 2018. 

Agnaldo Ferreira da Silva 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 1188/2018 

De 30 de janeiro de 2018 

 

 “Autoriza a abertura de Crédito Especial, para Inclusão de Dotação 

Orçamentaria, na forma que especifica e dá outras providências”. 

 

O Povo do Município de Cruzeiro da Fortaleza, por seus representantes legais aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, via Decreto, crédito adicional 

de natureza especial, na contabilidade do Município de Cruzeiro da Fortaleza, no decorrer da execução orçamentária 

de 2018, no valor de R$ 74.914,02 (Setenta e quatro Mil novecentos e quatorze reais e dois centavos), visando à 

criação de novas dotações orçamentárias, conforme segue abaixo: 

 

Órgão 01 – Câmara Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 

Unidade 01 – Câmara Municipal 

Sub – Unidade 01 - Câmara Municipal 

Função de Governo 01 – Legislativo 

Sub-Função 031 – Ação Legislativo  

Programa 0001 – Processo Legislativo 

Projeto/Atividades 2.001– Manutenção das Atividades da Câmara 

 Nat. de Despesa 
3.3.90.92.00.00 – Despesas de 

Exercício Anteriores 

Fonte Recursos:  

100 

Valor R$ 

74.914,02 

SUBTOTAL R$ 74.914,02 
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Art. 2º - Para cobertura do crédito adicional de natureza especial aberto por esta Lei serão utilizados 

como fonte de recursos a anulação parcial e/ou total do orçamento vigente, conforme detalhado abaixo: 

 

 

Órgão 01 – Câmara Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 

Unidade 01 – Câmara Municipal 

Sub – Unidade 01 – Câmara Municipal 

Função de Governo 01 – Câmara Municipal 

Sub-Função 031 – Ação Legislativo  

Programa 0001 – Processo Legislativo 

Projeto/Atividades 2.001– Manutenção das Atividades da Câmara 

 Nat. de Despesa 

3.1.90.11.00.00 – Vencimentos 

e Vantagens Fixas – Pessoal 

Civil 

Fonte Recursos:  

100 

Valor R$ 

74.914,02 

SUBTOTAL R$ 74.914,02 

 

 

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

 

 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza, 30 de janeiro de 2018. 

 

Agnaldo Ferreira da Silva 

Prefeito Municipal 
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LEI N° 1189/2018 

De 30 de janeiro de 2018 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO CONCEDER SUBVENÇÃO A APAE DE CRUZEIRO DA 

FORTALEZA E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

   O Povo do Município de Cruzeiro da Fortaleza - MG, por seus representantes na Câmara 

Municipal aprovou, e eu, Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte Lei: 

 

   Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção no valor de R$ 

108.000,00 (cento e oito mil reais), que será consignado no orçamento exercício 2018, para APAE – Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cruzeiro da Fortaleza, cujo valor será repassado em parcelas mensais a 

partir do quinto dia útil do mês de janeiro, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), cada. 

   Parágrafo único – Os recursos serão destinadas a atender despesas de custeio, para o 

funcionamento e manutenção da referida  Entidade, conforme consta do plano de trabalho anexo. 

 

  Art. 2º  - A liberação dos recursos financeiros de que trata o art. 1º desta Lei é 

condicionada ao atendimento das disposições contidas nas legislações federais e municipais vigentes em 

especial a Lei Federal n° 13.019/2014. 

 

       Art. 3º- O Chefe do Poder Executivo do Município fica também autorizado a colocar à 

disposição da APAE, durante o exercício de 2018, 01 (um) Fonoaudiólogo, 01 (um) Psicólogo, e  01 (um) 

profissional do magistério do quadro de servidores do município, mediante convênio, com encargos para a 

Municipalidade. 
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   Art. 3° - A entidade a ser subvencionada fica obrigada a prestar contas à Municipalidade 

nos termos determinados pela Lei Federal n° 13.019/2014. 

  

   Art. 4° - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta do  orçamento vigente. 

 

   Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cruzeiro da Fortaleza/MG, 30 de janeiro de 2018  

 

 

 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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LEI N° 1190/2018 

De 30 de janeiro de 2018 

 

Autoriza reajuste, a título geral anual, dos subsídios dos vereadores. 

   O Povo do Município de Cruzeiro da Fortaleza - MG, por seus representantes na Câmara 

Municipal aprovou, e eu, Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte Lei: 

   Art. 1º - Com fulcro no artigo 37, X, da Constituição Federal, Lei Municipal Nº 

1006/2012, de 19/06/2012 e Lei Municipal Nº1007/2012 de 19/06/2012, fica concedida a revisão geral e 

anual dos Subsídios dos Senhores Vereadores, conforme índice oficial de inflação calculado no período anual 

anterior em 2,06% corrigindo assim o subsídio mensal bruto de R$ 4.753,43 (quatro mil setecentos e cinquenta 

e três reais e quarenta e três centavos) para R$ 4.851,35 (quatro mil oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e 

cinco centavos). 

                                       Art. 2º - As despesas para implementação desta Lei estão no aporte financeiro no 

orçamento vigente. 

                                Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 

o início desta Legislatura com vigência até 31 de dezembro de 2018. 

 

Cruzeiro da Fortaleza/MG, 30 de janeiro de 2018  

 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 1191/2018 

DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018 

 

ALTERA O ART. 5° E O ANEXO I DA LEI N° 1.072, DE 07 DE ABRIL DE 2014 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À 

SAÚDE DA FAMILIA NASF PARA CRIAR O CARGO DE EDUCADOR FÍSICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O povo do Município de Cruzeiro da Fortaleza, por seus representantes, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1° - Fica criado para contratação por tempo determinado, nos termos autorizados pela Lei n° 1.072, de 

07.04.2014, para atender ao programa de apoio à saúde da família NASF, o cargo de educador físico, passando o 

quadro constante do caput do art. 5° da referida lei viger com a seguinte redação: 

 

CARGO CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

N° de 

VAGAS 

FORMAÇÃO 

REQUISITOS PARA 

CONTRATAÇÃO 

VENCIMENTO 

PSICÓLOGO 40 HORAS 01 Nível Superior em Psicologia e 

Registro no Conselho Regional de 

Psicologia 

X 
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FISIOTERAPEUTA 40 HORAS 01 Nível Superior em Fisioterapia e 

licenciatura e/ou Graduação em 

Educação Física 

X 

FARMACÊUTICO 40 HORAS 01 Nível Superior em Farmácia ou 

Bioquímica e Registro no 

Conselho Regional de Farmácia 

X 

NUTRICIONISTA 40 HORAS 01 Nível Superior em Nutrição e 

Registro no Conselho Regional de 

Nutrição 

X 

EDUCADOR 

FÍSICO 

40 HORAS 01 Nível Superior em Educação Física 

ou autorização para educador 

físico escolar e Registro no 

Conselho Regional de Educação 

Física 

X 

 

 

Art. 2° - Fica inserido no Anexo I da Lei n° 1.072, de 07 de abril de 2014, o seguinte: 

 

FUNÇÃO: EDUCADOR FÍSICO 

GRUPO OCUPACIONAL: SAÚDE 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Os ocupantes desta função tem como atribuições realizar processo educativo com 

os usuários através dos ESF; Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade e veicular informações que 

visem à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do auto‐cuidado. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS: 

- Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas 

comunidades, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais;  

- Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/Práticas Corporais, nutrição e saúde juntamente com as 

Equipes PSF, sob a forma de co‐participação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais 

metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; 

- Articular ações, de forma integrada às Equipes PSF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os 

diversos setores da administração pública;  

- Contribuir para a ampliação da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social e 

combate à violência;  

- Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em 

práticas corporais, em conjunto com as Equipes do PSF;  

- Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde, para atuarem como facilitadores/monitores 

no desenvolvimento de atividades físicas/práticas corporais;  

- Supervisionar, de forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas pelas Equipes ESF na 

comunidade;  

- Articular parcerias com outros setores da área junto com as Equipes ESF e a população, visando ao melhor uso dos 

espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais;  
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- Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas Corporais e sua importância para a 

saúde da população; 

- Acolher os usuários e humanizar a atenção;  

- Desenvolver coletivamente, com vistas à intersetorialidade, ações que se integrem a outras políticas sociais como: 

educação, esporte, cultura, trabalho, lazer, entre outras;  

- Promover a gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões, por meio de organização participativa com 

os Conselhos Locais e/ou Municipais de Saúde;  

- Avaliar, em conjunto com o Conselho de Saúde, o desenvolvimento e a implantação das ações e a medida de seu 

impacto sobre a situação de saúde, por meio de indicadores previamente estabelecidos;  

- Elaborar e divulgar material educativo e informativo nas áreas de atenção do NASF;  

- Elaborar projetos terapêuticos individuais, por meio de discussões periódicas que permitam a apropriação coletiva 

pelas ESF e o NASF do acompanhamento dos usuários, realizando ações multiprofissionais e transdisciplinares, 

desenvolvendo a responsabilidade compartilhada; 

- Respeitar e cumprir com o Protocolos Reguladores (Administrativo, Assistencial e Clínicos); 

- Desempenhar outras atividades inerentes à função.  

 

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

Cruzeiro da Fortaleza, 28 de fevereiro de 2018. 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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LEI N° 1192/2018 

DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018 

 

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO REPASSAR RECURSOS ÀS ENTIDADES QUE MENCIONA 

 

 

O povo do Município de Cruzeiro da Fortaleza, por seus representantes aprovou, e eu em seu nome, sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder contribuição às entidades abaixo relacionadas, mediante a 

celebração de parceria, visando a participação dos times de futebol do Município de Cruzeiro da Fortaleza aos 

seguintes campeonatos: 

I - no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para a Liga Patrocinense de Futebol, garantindo a realização e a 

participação dos times de Cruzeiro da Fortaleza:  

a) no campeonato municipal; 

b) na 1ª e 2ª divisão do campeonato de Patrocínio. 

II - no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a AAGTAP (Associação de Árbitros e Gestores do Triângulo e Alto 

Paranaíba), garantindo a participação dos times da Sede e do Distrito do Brejo Bonito na Copa AMAPAR de futebol 

amador. 

Art. 2º - Os valores fixados no artigo anterior serão repassados em parcela única, e deverão ser aplicados 

exclusivamente nas despesas de inscrição dos times e arbitragem nos dias dos jogos, conforme plano de trabalho 

apresentados pelas entidades.  

Art. 3º - As entidades ficarão obrigadas a apresentar a prestação de contas ao Município, nos termos da Lei Federal 

nº 13.019, de 31 de julho de 2014.  
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§ 1° - Não serão concedidos novos repasses às entidades enquanto não houver a apresentação e aprovação por 

parte do Município da prestação de contas anterior.  

§ 2° - Para repasse dos recursos as entidades deverão firmar termo de inexigibilidade e apresentar toda a 

documentação exigida na Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014. 

 

Art. 4º Para fazer face às despesas decorrentes desta Lei servirá de acordo com o previsto no orçamento vigente. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Cruzeiro da Fortaleza, 28 de fevereiro de 2018. 

 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 1193/2018 

DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018 

 

 

 CONCEDE REAJUSTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE ESPECIFICA DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA, ALTERA O VENCIMENTO 

DOS CONSELHEIROS TUTELARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

    O povo do Município de Cruzeiro da Fortaleza, por seus representantes aprovou, 

e eu em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 

 

    Art. 1º - Fica concedido um reajuste de 3% (três por cento) aos vencimentos dos 

servidores públicos de provimento efetivo, de provimento em comissão e aos contratados, a partir de 1º de 

fevereiro de 2018. 

    § 1°  – Os vencimentos correspondentes ao nível I, que foram elevados ao valor 

do salário mínimo fixado pelo Governo Federal, em 1° de janeiro de 2018, passam a ser reajustados, a partir de 

1° de fevereiro de 2018, em 1,14% (um inteiro e quatorze centécimos por cento). 

    § 2° - São excluídos do reajuste constante desta Lei: 

a) os servidores do quadro do magistério, que já foram beneficiados com o reajuste concedido pelo Governo 

Federal ao piso nacional do magistério; 

b) os subsídios do  prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais. 
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 Art. 2° - Este reajuste se estende aos servidores públicos da Administração Indireta, aos proventos de 

aposentadoria e pensões pagos pelo instituto previdenciário municipal, aplicando-se aos proventos as mesmas 

exceções estabelecidas nos parágrafos do artigo anterior. 

 

    Art. 3° - Os vencimentos dos conselheiros tutelares a partir de 1° de fevereiro de 

2018 passam a ser de R$ 1.037,00 (hum mil e trinta e sete reais). 

 

    Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias previstas no orçamento vigente. 

 

    Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

    Cruzeiro da Fortaleza, 28 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 1194/2018 

DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018 

 

AUTORIZA CONCEDER DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL QUE ESPECIFICA 

MEDIANTE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL, 

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica autorizada a outorga de concessão de direito real de uso do imóvel abaixo descrito, de 

propriedade do Município de Cruzeiro da Fortaleza, mediante licitação, na modalidade concorrência pública, 

nos termos do § 1º, do art. 99, da Lei Orgânica do Município, a saber: 

 

Lote 05, Quadra 12-A do Setor 05, Matrícula 52.037, com uma área total de 556,25 m², medindo 12,50 m de 

frente para rua Acre, 44,50 m para lateral direita, 12,50 m de fundo, 44,50 pela lateral  esquerda, localizado a 

34,60m da esquina com a Rua Acre com a Rua Jose Misael, situado no centro de Cruzeiro da Fortaleza, MG, 

confrontando com os lotes 06,09 e 10,desta quadra, pela direita, com lote 04 desta quadra, pelo fundo com 

Fernando da Silva, Jose Maria Neiva, Miguel Maurício Tiago, desta quadra, pela esquerda.  

Art. 2º A concessão de direito real de uso dos imóveis descritos no art. 1º desta Lei, destinam-se à 

implementação de atividade industrial ou comercial, visando a geração de trabalho e renda no âmbito local. 
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Parágrafo único. O prazo para início das obras será de seis meses e a sua conclusão necessárias à 

implementação do empreendimento descrito no caput deste artigo é de três anos, a contar da data de 

assinatura do Termo de Concessão. 

Art. 3º  A concessão de direito real de uso de que trata esta Lei será outorgada a título gratuito, por 

meio de Termo de Concessão de Direito Real de Uso, a ser elaborado pelo Município de Cruzeiro da Fortaleza e 

assinado pelas partes, pelo prazo de 20 (vinte) anos, a contar da data de sua assinatura. 

Art. 4º Deverá constar no Termo de Concessão de Direito Real de Uso, cláusula de revogação da 

Concessão caso não sejam cumpridas as exigências estabelecidas nesta Lei, em caso de extinção do 

concessionário vencedor do certame a qualquer tempo ou se houver desvio de finalidade. 

Art. 5º Em caso de revogação da concessão, a qualquer tempo, as acessões construídas ficarão 

incorporadas ao imóvel, não sendo estas objeto de indenização pelo Poder Público Municipal. 

Art. 6º O concessionário vencedor do certame licitatório deverá proceder a devida averbação da 

concessão de que trata esta Lei à margem da matrícula imobiliária referente ao imóvel. 

Art. 7º As despesas com a averbação de que trata o art. 6º desta lei, bem como as demais obrigações 

trabalhistas, previdenciárias, tributárias ou não, relativas ao imóvel e ao empreendimento objeto da concessão 

de direito real de uso, correrão por conta do concessionário vencedor do certame licitatório. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cruzeiro da Fortaleza, 28 de fevereiro de 2018. 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 1195/2018 

DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018 

 

 CONCEDE CORREÇÃO MONETÁRIA AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS 

MUNICIPAIS. 

    A Câmara Municipal de Cruzeiro da Fortaleza aprova: 

    Art. 1º - Fica concedido correção monetária aos subsídios do prefeito, vice-

prefeito e secretários municipais no importe de 2,95% (dois inteiros e noventa e cinco centésimos por cento), a 

partir de 1º de fevereiro de 2018, correspondente à inflação oficial divulgada pelo Governo Federal acumulada 

de janeiro a dezembro de 2017 (IPCA). 

     

    Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias previstas no orçamento vigente. 

 

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

 

    Cruzeiro da Fortaleza, 28 de fevereiro 2018. 

 

 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 1196/2018 

DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018 

 

ALTERA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2° DA LEI N° 1.120, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 QUE 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A PROCEDER À IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTOS 

POPULARES EM IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DE PARTICULARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

O Povo do Município de Cruzeiro da Fortaleza, por seus representantes, aprova e eu, Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1° - O art. 2º da Lei n° 1.120, de 15 de dezembro de 2015 passa a ter a seguinte redação: 

    

Art. 2º: O pagamento da área adquirida será feito pelo Município após a implantação do loteamento, na 

quantidade de 35 (trinta e cinco) lotes urbanizados. 

 

Parágrafo único – O pagamento será feito com a dação dos seguintes lotes: 

 

I - SETOR 03, QUADRA 2B: 

a) LOTE Nº01: lado ímpar, de forma retangular, distando 31,20 m da Rua Farnese Teixeira Carneiro, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral 

direita com o lote nº 02, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,40  m confrontando 

pelo fundo com propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 14.939, daí volve a direita com ângulo 
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de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral esquerda com área verde do Loteamento, 

daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,40 m confrontando pela frente com a Rua 21 

de Abril, perfazendo uma área de 249,60 m² (Duzentos e quarenta e nove metros e sessenta decímetros 

quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

b) LOTE Nº02: lado ímpar, de forma retangular, distando 20,80 m da Rua Farnese Teixeira Carneiro, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral 

direita com o lote nº 03, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,40  m confrontando 

pelo fundo com partedo lote nº 05 e parte da propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 14.939, 

daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral esquerda com 

o lote nº 01, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,40 m confrontando pela frente 

com a Rua 21 de Abril, perfazendo uma área de 249,60 m² (Duzentos e quarenta e nove metros e 

sessenta decímetros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

c) LOTE Nº03: lado ímpar, de forma retangular, distando 10,40 m da Rua Farnese Teixeira Carneiro, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral 

direita com o lote nº 04, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,40  m confrontando 

pelo fundo com parte do lote nº 05, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m 

confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 02, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa 

extensão de 10,40 m confrontando pela frente com a Rua 21 de Abril, perfazendo uma área de 249,60 m² 

(Duzentos e quarenta e nove metros e sessenta decímetros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). 

d) LOTE Nº04: lado ímpar, de forma retangular, na esquina da Rua 21 de Abril com a Rua Farnese 

Teixeira Carneiro, começando desta esquina segue confrontando pela lateral direita com a Rua Farnese 

Teixeira Caneiro, lado ímpar, numa extensão de 24,00 m, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa 

extensão de 10,40  m confrontando pelo fundo com parte do lote nº 05, daí volve a direita com ângulo de 

90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 03, daí volve a direita 

com ângulo de 90º e numa extensão de 10,40 m confrontando pela frente com a Rua 21 de Abril, 

perfazendo uma área de 249,60 m² (Duzentos e quarenta e nove metros e sessenta decímetros 

quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 
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e) LOTE Nº05: lado ímpar, de forma retangular, distando 24,00 m da Rua 21 de Abril, começando daí 

volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 30,00 m confrontando pela lateral esquerda com 

os lotes nº 04, 03 e parte do lote nº 02, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00  

m confrontando pelo fundo com propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 14.939, daí volve a 

esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 30,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 

06, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a 

Rua Farnese Teixeira Carneiro, perfazendo uma área de 300,00 m² (Trezentos metros quadrados) , 

avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).  

f) LOTE Nº06: lado ímpar, de forma retangular, distando 34,00 m da Rua 21 de Abril, começando daí volve 

a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 30,00 m confrontando pela lateral esquerda com o lote 

nº 05, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00  m confrontando pelo fundo com 

propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 14.939, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e 

numa extensão de 30,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 07, daí volve a esquerda com 

ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua Farnese Teixeira 

Carneiro, perfazendo uma área de 300,00 m² (Trezentos metros quadrados) , avaliado em R$15.000,00 

(quinze mil reais).  

g) LOTE Nº07: lado ímpar, de forma retangular, distando 44,00 m da Rua 21 de Abril, começando daí 

volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 30,00 m confrontando pela lateral esquerda com 

o lote nº 06, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00  m confrontando pelo 

fundo com propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 14.939, daí volve a esquerda com ângulo 

de 90º e numa extensão de 30,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 08, daí volve a 

esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua Farnese 

Teixeira Carneiro, perfazendo uma área de 300,00 m² (Trezentos metros quadrados) , avaliado em R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). 

h) LOTE Nº08: lado ímpar, de forma retangular, distando 54,00 m da Rua 21 de Abril, começando daí 

volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 30,00 m confrontando pela lateral esquerda com 

o lote nº 07, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00  m confrontando pelo 

fundo com propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 14.939, daí volve a esquerda com ângulo 
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de 90º e numa extensão de 30,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 09, daí volve a 

esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua Farnese 

Teixeira Carneiro, perfazendo uma área de 300,00 m² (Trezentos metros quadrados) , avaliado em R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). 

i) LOTE Nº09: lado ímpar, de forma retangular, distando 64,00 m da Rua 21 de Abril, começando daí volve 

a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 30,00 m confrontando pela lateral esquerda com o lote 

nº 08, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00  m confrontando pelo fundo com 

propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 14.939, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e 

numa extensão de 30,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 10, daí volve a esquerda com 

ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua Farnese Teixeira 

Carneiro, perfazendo uma área de 300,00 m² (Trezentos metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). 

j) LOTE Nº10: lado ímpar, de forma retangular, distando 74,00 m da Rua 21 de Abril, começando daí volve 

a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 30,00 m confrontando pela lateral esquerda com o lote 

nº 09, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00  m confrontando pelo fundo com 

propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 14.939, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e 

numa extensão de 30,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 11, daí volve a esquerda com 

ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua Farnese Teixeira 

Carneiro, perfazendo uma área de 300,00 m² (Trezentos metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). 

k) LOTE Nº11: lado ímpar, de forma retangular, distando 62,20 m da Rua 31 de Março, começando daí 

volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 30,00 m confrontando pela lateral direita com o lote 

nº 12, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00  m confrontando pelo fundo com 

propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 14.939, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa 

extensão de 30,00 m confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 10, daí volve a direita com ângulo 

de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua Farnese Teixeira Carneiro, 

perfazendo uma área de 300,00 m² (Trezentos metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). 
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l) LOTE Nº12: lado ímpar, de forma retangular, distando 52,20 m da Rua 31 de Março, começando daí 

volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 28,71 m confrontando pela lateral direita com o lote 

nº 13, daí volve a direita com ângulo de 97º 21’ e numa extensão de 10,08 m confrontando pelo fundo com 

área verde do Loteamento, daí volve a direita com ângulo de 82º 39’ e numa extensão de 30,00 m 

confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 11, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa 

extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua Farnese Teixeira Carneiro, perfazendo uma área 

de 293,55 m² (Duzentos e noventa e três metros e cinquenta e cinco decímetros quadrados) , avaliado em 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

II - SETOR 03, QUADRA 3A: 

a) LOTE Nº01: lado par, de forma retangular, na esquina da Rua 21 de Abril com a Rua Farnese Teixeira 

Carneiro, começando desta esquina segue confrontando pela lateral esquerda com a Rua Farnese 

Teixeira Carneiro, lado ímpar, numa extensão de 24,00 m, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa 

extensão de 12,00 m confrontando pelo fundo com propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 

14.939, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral 

direita com o lote nº 02, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m 

confrontando pela frente com a Rua 21 de Abril, perfazendo uma área de 288,00 m² (Duzentos e oitenta e 

oito metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

b) LOTE Nº02: lado par, de forma retangular, distando 12,00 m da Rua Farnese Teixeira Carneiro, 

começando daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela 

lateral esquerda com o lote nº 01, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m 

confrontando pelo fundo com propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 14.939, daí volve a 

esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 

03, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando pela frente com a 

Rua 21 de Abril, perfazendo uma área de 288,00 m² (Duzentos e oitenta e oito metros quadrados) , 

avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

c) LOTE Nº03: lado par, de forma retangular, distando 24,00 m da Rua Farnese Teixeira Carneiro, 

começando daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela 
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lateral esquerda com o lote nº 02, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m 

confrontando pelo fundo com propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 14.939, daí volve a 

esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 

04, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando pela frente com a 

Rua 21 de Abril, perfazendo uma área de 288,00 m² (Duzentos e oitenta e oito metros quadrados) , 

avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

d) LOTE Nº04: lado par, de forma retangular, distando 36,00 m da Rua Farnese Teixeira Carneiro, 

começando daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela 

lateral esquerda com o lote nº 03, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m 

confrontando pelo fundo com propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 14.939, daí volve a 

esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 9,84 m confrontando pela lateral direita com propriedade 

de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 14.939 , daí volve a esquerda com ângulo de 157º 59’ e numa 

extensão de 8,80 m confrontando ainda pela lateral direita agora com área verde do Loteamento, daí volve 

a direita com ângulo de 202º 01’ e numa extensão de 6,00 m confrontando pela lateral direita com área 

verde do Loteamento, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 8,70 m confrontando 

pela frente com a Rua 21 de Abril, perfazendo uma área de 254,74 m² (Duzentos e cinquenta e quatro 

metros e setenta e quatro decímetros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

III - SETOR 03, QUADRA 3B 

a) LOTE Nº01: lado par, de forma retangular, na esquina da Rua 21 de Abril com a Rua Sebastião Pereira 

Brandão , começando desta esquina segue confrontando pela lateral esquerda com a Rua Sebastião 

Pereira Brandão, lado ímpar,numa extensão de 24,00 m, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa 

extensão de 12,00 m confrontando pelo fundo com propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 

14.939, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral 

direita com o lote nº 02, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m 

confrontando pela frente com a Rua 21 de Abril, perfazendo uma área de 288,00 m² (Duzentos e oitenta e 

oito metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 
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b) LOTE Nº02: lado par, de forma retangular, distando 12,00 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela 

lateral esquerda com o lote nº 01, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m 

confrontando pelo fundo com propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 14.939, daí volve a 

esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 

03, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando pela frente com a 

Rua 21 de Abril, perfazendo uma área de 288,00 m² (Duzentos e oitenta e oito metros quadrados) , 

avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

c) LOTE Nº03: lado par, de forma retangular, distando 12,00 m da Rua Farnese Teixeira Carneiro, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral 

direita com o lote nº 04, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando 

pelo fundo com propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 14.939, daí volve a direita com ângulo 

de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 02, daí volve a 

direita com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando pela frente com a Rua 21 de Abril, 

perfazendo uma área de 288,00 m² (Duzentos e oitenta e oito metros quadrados) , avaliado em R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). 

d) LOTE Nº04: lado par, de forma retangular, na esquina da Rua 21 de Abril com a Rua Farnese Teixeira 

Carneiro, começando desta esquinasegue confrontando pela lateral direita coma Rua Farnese Teixeira 

Carneiro, lado par, numa extensão de 24,00 m,daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 

12,00 m confrontando pelo fundo com propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 14.939, daí 

volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral esquerda com o 

lote nº 03, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando pela frente 

com a Rua 21 de Abril, perfazendo uma área de 288,00 m² (Duzentos e oitenta e oito metros quadrados) , 

avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

IV - SETOR 04, QUADRA 3C: 
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a) LOTE Nº01: lado par, de forma retangular, na esquina da Rua 21 de Abril com a Rua Henrique José 

Machado , começando desta esquina segue confrontando pela lateral esquerda com a Rua Henrique José 

Machado, lado ímpar, numa extensão de 24,00 m, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa 

extensão de 12,00 m confrontando pelo fundo com propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 

14.939, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral 

direita com o lote nº 02, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m 

confrontando pela frente com a Rua 21 de Abril, perfazendo uma área de 288,00 m² (Duzentos e oitenta e 

oito metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

b) LOTE Nº02: lado par, de forma retangular, distando 12,00 m da Rua Henrique José Machado, 

começando daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela 

lateral esquerda com o lote nº 01, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m 

confrontando pelo fundo com propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 14.939, daí volve a 

esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 

03, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando pela frente com a 

Rua 21 de Abril, perfazendo uma área de 288,00 m² (Duzentos e oitenta e oito metros quadrados) , 

avaliado em R$.15.000,00 (quinze mil reais). 

c) LOTE Nº03: lado par, de forma retangular, distando 12,00 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral 

direita com o lote nº 04, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando 

pelo fundo com propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 14.939, daí volve a direita com ângulo 

de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 02, daí volve a 

direita com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando pela frente com a Rua 21 de Abril, 

perfazendo uma área de 288,00 m² (Duzentos e oitenta e oito metros quadrados) , avaliado em R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). 

d) LOTE Nº04: lado par, de forma retangular, na esquina da Rua 21 de Abril com a Rua Sebastião Pereira 

Brandão, começando desta esquina segue confrontando pela lateral direita coma Rua Sebastião Pereira 

Brandão, lado par, numa extensão de 24,00 m, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 

12,00 m confrontando pelo fundo com propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 14.939, daí 
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volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral esquerda com o 

lote nº 03, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando pela frente 

com a Rua 21 de Abril, perfazendo uma área de 288,00 m² (Duzentos e oitenta e oito metros quadrados) , 

avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

V - SETOR 04, QUADRA 2D: 

a) LOTE Nº01: lado ímpar, de forma retangular, na esquina da Rua 21 de Abril com a Rua Sebastião 

Pereira Brandão, começando desta esquina segue confrontando pela lateral esquerda com a Rua 

Sebastião Pereira Brandão, lado par, numa extensão de 22,00 m, daí volve a esquerda com ângulo de 90º 

e numa extensão de 12,00 m confrontando pelo fundo com parte do lote nº 12, daí volve a esquerda com 

ângulo de 90º e numa extensão de 22,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 02, daí volve a 

esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando pela frente com a Rua 21 de Abril, 

perfazendo uma área de 264,00 m² (Duzentos e sessenta e quatro metros quadrados) , avaliado em R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). 

b) LOTE Nº02: lado ímpar, de forma retangular, distando 12,00 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 22,00 m confrontando pela 

lateral esquerda com o  lote nº 01, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m 

confrontando pelo fundo com partedo lote nº 12, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão 

de 22,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 03, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e 

numa extensão de 12,00 m confrontando pela frente com a Rua 21 de Abril, perfazendo uma área de 

264,00 m² (Duzentos e sessenta e quatro metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). 

c) LOTE Nº03: lado ímpar, de forma retangular, distando 12,00 m da Rua Henrique José Machado, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 22,00 m confrontando pela lateral 

direita com o  lote nº 04, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando 

pelo fundo com parte do lote nº 05, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 22,00 m 

confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 02, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa 
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extensão de 12,00 m confrontando pela frente com a Rua 21 de Abril, perfazendo uma área de 264,00 m² 

(Duzentos e sessenta e quatro metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

d) LOTE Nº04: lado ímpar, de forma retangular, na esquina da Rua 21 de Abril com a Rua Henrique José 

Machado, começando desta esquina segue confrontando pela lateral direita com a Rua Henrique José 

Machado, lado ímpar, numa extensão de 22,00 m, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão 

de 12,00 m confrontando pelo fundo com parte do lote nº 05, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa 

extensão de 22,00 m confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 03, daí volve a direita com ângulo 

de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando pela frente com a Rua 21 de Abril, perfazendo uma área 

de 264,00 m² (Duzentos e sessenta e quatro metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). 

 

VI - SETOR 03, QUADRA 2C 

a) LOTE Nº01: lado ímpar, de forma retangular, na esquina da Rua 21 de Abril com a Rua Farnese 

Teixeira Carneiro, começando desta esquina segue confrontando pela lateral esquerda com a Rua 

Farnese Teixeira Carneiro, lado par, numa extensão de 24,00 m daí volve a esquerda com ângulo de 90º e 

numa extensão de 12,00 m confrontando pelo fundo com parte do lote nº 30, daí volve a esquerda com 

ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 02, daí volve a 

esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando pela frente com a Rua 21 de Abril, 

perfazendo uma área de 288,00 m² (Duzentos e oitenta e oito metros quadrados) , avaliado em R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). 

b) LOTE Nº02: lado ímpar, de forma retangular, distando 12,00 m da Rua Farnese Teixeira Carneiro, 

começando daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela 

lateral esquerda como lote nº 01, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m 

confrontando pelo fundo com partedo lote nº 30, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão 

de 24,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 03, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e 
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numa extensão de 12,00 m confrontando pela frente com a Rua 21 de Abril, perfazendo uma área de 

288,00 m² (Duzentos e oitenta e oito metros quadrados), avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

c) LOTE Nº03: lado ímpar, de forma retangular, distando 12,00 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral 

direita como lote nº 04, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando 

pelo fundo com parte do lote nº 05, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m 

confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 02, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa 

extensão de 12,00 m confrontando pela frente com a Rua 21 de Abril, perfazendo uma área de 288,00 m² 

(Duzentos e oitenta e oito metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

d) LOTE Nº04: lado ímpar, de forma retangular, na esquina da Rua 21 de Abril com a Rua Sebastião 

Pereira Brandão, começando desta esquina segue confrontando pela lateral direita com a Rua Sebastião 

Pereira Brandão, lado ímpar, numa extensão de 24,00 m,daí volve a direita com ângulo de 90º e numa 

extensão de 12,00 m confrontando pelo fundo com parte do lote nº 05, daí volve a direita com ângulo de 

90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 03, daí volve a direita 

com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando pela frente com a Rua 21 de Abril, 

perfazendo uma área de 288,00 m² (Duzentos e oitenta e oito metros quadrados) , avaliado em R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). 

e) LOTE Nº17: lado par, de forma retangular, distando 12,00 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 22,20 m confrontando pela 

lateral esquerda com o lote nº 16, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m 

confrontando pelo fundo com parte do lote nº 15, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa 

extensão de 22,20 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 18, daí volve a esquerda com ângulo 

de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando pela frente com a Rua 31 de Março, perfazendo uma 

área de 266,40 m² (Duzentos e sessenta e seis metros e quarenta decímetros quadrados), avaliado em R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). 

f) LOTE Nº18: lado par, de forma retangular, distando 12,00 m da Rua Farnese Teixeira Carneiro, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 22,20 m confrontando pela lateral 
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direita com o lote nº 19, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando 

pelo fundo com parte do lote nº 20, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 22,20 m 

confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 17, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa 

extensão de 12,00 m confrontando pela frente com a Rua 31 de Março, perfazendo uma área de 266,40 m² 

(Duzentos e sessenta e seis metros e quarenta decímetros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais). 

g) LOTE Nº19: lado par, de forma retangular, na esquina da Rua 31 de Março coma Rua Farnese Teixeira 

Carneiro, começando desta esquina segue confrontando pela lateral direita com a Rua Farnese Teixeira 

Carneiro, lado par,numa extensão de 22,20 m, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 

12,00 m confrontando pelo fundo com parte do lote nº 20, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa 

extensão de 22,20 m confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 18, daí volve a direita com ângulo 

de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando pela frente com a Rua 31 de Março, perfazendo uma 

área de 266,40 m² (Duzentos e sessenta e seis metros e quarenta decímetros quadrados) , avaliado em 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

  Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

  Cruzeiro da Fortaleza, 28 de fevereiro de 2018. 

 

  AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

  Prefeito Municipal  
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LEI N° 1197/2018 

DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018 

 

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA  FORTALEZA  DOAR 

IMÓVEIS ABAIXO RELACIONADOS À COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS - COHAH MINAS PARA OS FINS DE 

VIABILIZAR A EFETIVAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS  NA LEI N° 

1.121, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS 

 

    O Povo do Município de Cruzeiro da Fortaleza, por seus representantes, 

aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

    Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Companhia de Habitação 

do Estado de Minas Gerais, COHAB MINAS, os lotes abaixo discriminados, oriundos de uma gleba com 

área total de 46.013,00 m² (matricula n° 61.612, Livro 2DK, Folha 191), situada no Distrito de Brejo Bonito, 

com o objetivo exclusivo de implantação de empreendimento habitacional dentro de programas 



 

 

 
 

DIÁRIO OFICIAL 
ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA/ MG 

 

Terça-feira, 06 de Março de 2018                   Edição nº 029 Ticket: 029                 http://www.cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/ 

 

 

Diário Oficial 
http://www.cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/ ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE 

CRUZEIRO DA FORTALEZA / MG 
 

 

 

 

 

habitacionais públicos que visam a diminuição do déficit habitacional no Município, nos termos autorizados 

pela Lei n° 1.121, de 28 de dezembro de 2015. 

Parágrafo único - A doação constante do caput deste artigo dar-se-á por 

dispensa de licitação nos termos autorizados pelo art. 17, da Lei de Licitações, devendo a donatária 

implantar no local um empreendimento habitacional de interesse social voltado para beneficiários com 

vulnerabilidade econômica ou social.  

 

     Art. 2° -  Os lotes a serem doados são os seguintes: 

 

I - SETOR 03, QUADRA 1B: 

a) LOTE Nº01: lado ímpar, de forma retangular, distando 26,90 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral 

direita com o lote nº02, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 13,45 m confrontando 

pelo fundo com o lote nº 04 em 3,10 m e com propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 14.939, 

em 10,35 m, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral 

esquerda com área verde pertencente ao Loteamento, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa 
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extensão de 13,45 m confrontando pela frente com a Rua 31 de Março, perfazendo uma área de 269,00 m² 

(Duzentos e sessenta e nove metros quadrados), avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

b) LOTE Nº02: lado ímpar, de forma retangular, distando 13,45 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral 

direita com o lote nº03, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 13,45 m confrontando 

pelo fundo com o lote nº 04, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m 

confrontando pela lateral esquerda com o lote nº01, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão 

de 13,45 m confrontando pela frente com a Rua 31 de Março, perfazendo uma área de 269,00 m² 

(Duzentos e sessenta e nove metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

c) LOTE Nº03: lado ímpar, de forma retangular, situado na esquina da Rua Sebastião Pereira Brandão com 

a Rua 31 de Março, daí segue pela Rua Sebastião Pereira Brandão numa extensão de 20,00 m 

confrontando pela lateral direita com a Rua Sebastião Pereira Brandão, daí volve a direita com ângulo de 

90º e numa extensão de 13,45 m confrontando pelo fundo com o lote nº05, daí volve a direita com ângulo 

de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral esquerda com o lote nº02, daí volve a direita 

com ângulo de 90º e numa extensão de 13,45 m confrontando pela frente com a Rua 31 de Março, 

perfazendo uma área de 269,00 m² (Duzentos e sessenta e nove metros quadrados) , avaliado em 

R$15.000,00 (quinze mil reais). 
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d) LOTE Nº04: lado ímpar, de forma retangular, distando 20,00 m da Rua 31 de Março, começando daí 

volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 30,00 m confrontando pela lateral esquerda com 

os lotes nº 03 , 02 e parte do lote nº 01, volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m 

confrontando pelo fundo com propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 14.939, daí volve a 

esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 30,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 

05, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a 

Rua Sebastião Pereira Brandão, perfazendo uma área de 300,00 m² (Trezentos metros quadrados) , 

avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

e) LOTE Nº05: lado ímpar, de forma retangular, distando 30,00 m da Rua 31 de Março, começando daí 

volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 30,00 m confrontando pela lateral esquerda com 

o lote nº 04,daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando pelo fundo 

com propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 14.939, daí volve a esquerda com ângulo de 90º 

e numa extensão de 30,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº06, daí volve a esquerda com 

ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua Sebastião Pereira 

Brandão, perfazendo uma área de 300,00 m² (Trezentos metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). 
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f) LOTE Nº06: lado ímpar, de forma retangular, distando 40,00 m da Rua 31 de Março, começando daí 

volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 30,00 m confrontando pela lateral esquerda com 

o lote nº 05, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando pelo 

fundo com propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 14.939, daí volve a esquerda com ângulo 

de 90º e numa extensão de 30,00 m confrontando pela lateral direita com propriedade de Maria Luiza da 

Silva, Matrícula Rural 14.939, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m 

confrontando pela frente com a Rua Sebastião Pereira Brandão, perfazendo uma área de 300,00 m² 

(Trezentos metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

II - SETOR 03, QUADRA 1C: 

a) LOTE Nº01: lado par, de forma retangular, na esquina da Rua Sebastião Pereira Brandão com a Rua 

João Félix da Silva, começando desta esquina volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 

20,00 m confrontando pela lateral esquerda com a Rua João Félix da Silva, daí volve a esquerda com 

ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando pelo fundo com parte do lote nº 13, daí volve a 

esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 

02,daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando pela frente com a 
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Rua Sebastião Pereira Brandão, perfazendo uma área de 240,00 m² (Duzentos e quarenta metros 

quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

b) LOTE Nº02: lado par, de forma retangular, distando 12,00 m da Rua João Félix da Silva, começando daí 

volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral esquerda com 

o lote nº 01, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando pelo 

fundo com parte do lote nº 13, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m 

confrontando pela lateral direita com o lote nº 03, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa 

extensão de 12,00 m confrontando pela frente com a Rua Sebastião Pereira Brandão, perfazendo uma 

área de 240,00 m² (Duzentos e quarenta metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

c) LOTE Nº03: lado par, de forma retangular, distando 12,00 m da Rua Pedro Machado de Almeida, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral 

direita com o lote nº 04, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando 

pelo fundo com parte do lote nº 05, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m 

confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 02, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa 

extensão de 12,00 m confrontando pela frente com a Rua Sebastião Pereira Brandão, perfazendo uma 

área de 240,00 m² (Duzentos e quarenta metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 
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d) LOTE Nº04: lado par, de forma retangular, na esquina da Rua Sebastião Pereira Brandão com a Rua 

Pedro Machado de Almeida, começando desta esquina volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão 

de 20,00 m confrontando pela lateral direita com a Rua Pedro Machado de Almeida, lado ímpar, daí volve 

a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando pelo fundo com parte do lote nº 05, 

daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral esquerda com 

o lote nº 03, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando pela frente 

com a Rua Sebastião Pereira Brandão, perfazendo uma área de 240,00 m² (Duzentos e quarenta metros 

quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

e) LOTE Nº05: lado ímpar, de forma retangular, distando 20,00 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela 

lateral esquerda com os lotes nº 04 e 03, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 

10,00 m confrontando pelo fundo com o lote nº 13, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa 

extensão de 24,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 06, daí volve a esquerda com ângulo 

de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua Pedro Machado de Almeida, 

perfazendo uma área de 240,00 m² (Duzentos e quarenta metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). 
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f) LOTE Nº06: lado ímpar, de forma retangular, distando 20,03 m da Rua João Pereira dos Anjos, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral 

direita com o lote nº 07, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando 

pelo fundo com o lote nº 12, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m 

confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 05, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa 

extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua Pedro Machado de Almeida, perfazendo uma 

área de 240,00 m² (Duzentos e quarenta metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

g) LOTE Nº07: lado ímpar, de forma retangular, distando 12,03 m da Rua João Pereira dos Anjos , 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral 

direita com o lote nº 08 e parte do lote nº 09, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 

10,00 m confrontando pelo fundo com o lote nº 11, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão 

de 24,00 m confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 06, daí volve a direita com ângulo de 90º e 

numa extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua Pedro Machado de Almeida, perfazendo 

uma área de 240,00 m² (Duzentos e quarenta metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). 
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h) LOTE Nº08: lado ímpar, de forma trapezoidal, na esquina da Rua Pedro Machado de Almeida coma Rua 

João Pereira dos Anjos, começando desta esquina segue confrontando com a Rua João Pereira dos 

Anjos, lado ímpar, pela lateral direita,numa extensão de 21,60 m, daí volve a direita com ângulo de 75º 26’ 

e numa extensão de 17,46 m confrontando pelo fundo com o lote nº 09, daí volve a direita com ângulo de 

90º e numa extensão de 20,90 m confrontando pela lateral esquerda como lote nº 07, daí volve a direita 

com ângulo de 90º e numa extensão de 12,03 m confrontando pela frente com a Rua Pedro Machado de 

Almeida, perfazendo uma área de 308,21 m² (Trezentos e oito metros e vinte e um decímetros quadrados) 

, avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

 

i) LOTE Nº09: lado ímpar, de forma trapezoidal, distando 12,50 m da Rua João Félix da Silva, começando 

daí volve a direita com ângulo de 75º 26’ e numa extensão de 21,36 m confrontando pela lateral direita 

com o lote nº 10, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 15,00 m confrontando pelo 

fundo com parte dos lotes nº 11 e 07, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 17,46 m 

confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 08, daí volve a direita com ângulo de 104º 34’ e numa 

extensão de 15,50 m confrontando pela frente com a Rua João Pereira dos Anjos, perfazendo uma área de 

291,21 m² (Duzentos e noventa e um metros e vinte e um decímetros quadrados) , avaliado em R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). 
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j) LOTE Nº10: lado ímpar, de forma trapezoidal, na esquina da Rua João Pereira dos Anjos com a Rua 

João Félix da Silva, começando desta esquina volve a direita com ângulo de 75º 26’ e numa extensão de 

24,51 m confrontando pela lateral direita com a Rua João Félix da Silva, lado par, daí volve a direita com 

ângulo de 90º e numa extensão de 12,10 m confrontando pelo fundo com parte do lote nº 11, daí volve a 

direita com ângulo de 90º e numa extensão de 21,36 m confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 

09, daí volve a direita com ângulo de 104º 34’ e numa extensão de 12,50 m confrontando pela frente com a 

Rua João Pereira dos Anjos, perfazendo uma área de 277,54 m² (Duzentos e setenta e sete metros e 

cinquenta a quatro decímetros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

k) LOTE Nº11: lado par, de forma retangular, distando 24,51 m da Rua João Pereira dos Anjos, 

começando daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela 

lateral esquerda com o lote nº 10 e parte do lote nº 09, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa 

extensão de 10,00 m confrontando pelo fundo com o lote nº 07, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e 

numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 12, daí volve a esquerda com 

ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua João Félix da Silva, 

perfazendo uma área de 240,00 m² (Duzentos e quarenta metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). 
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l) LOTE Nº12: lado par, de forma retangular, distando 30,00 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral 

direita com o lote nº 13, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando 

pelo fundo com o lote nº 06, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m 

confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 11, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa 

extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua João Félix da Silva, perfazendo uma área de 

240,00 m² (Duzentos e quarenta metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

m) LOTE Nº13: lado par, de forma retangular, distando 20,00 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral 

direita com os lotes nº 01 e 02, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m 

confrontando pelo fundo com o lote nº 05, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 

m confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 12, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa 

extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua João Félix da Silva, perfazendo uma área de 

240,00 m² (Duzentos e quarenta metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 
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III - SETOR 04, QUADRA 1D: 

a) LOTE Nº01: lado par, de forma retangular, na esquina da Rua Sebastião Pereira Brandão com a Rua 

Adélio Pereira da Silva,começando desta esquinasegue confrontando pela lateral esquerda a Rua Adélio 

Pereira da Silva, lado par, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 12,35 m 

confrontando pelo fundo com parte do lote nº 13, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa 

extensão de 20,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 02, daí volve a esquerda com ângulo 

de 90º e numa extensão de 12,35 m confrontando pela frente com a Rua Sebastião Pereira Brandão, 

perfazendo uma área de 247,00 m² (Duzentos e quarenta e sete metros quadrados) , avaliado em R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). 

 

b) LOTE Nº02: lado par, deforma retangular, distando 12,34 m da Rua João Félix da Silva, começando daí 

volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral direita com o lote 

nº 03, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 12,35 m confrontando pelo fundo com 

parte dos lotes nº 04 e 13, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m 

confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 01, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa 

extensão de 12,35 m confrontando pela frente com a Rua Sebastião Pereira Brandão, perfazendo uma 
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área de 247,00 m²(Duzentos e quarenta e sete metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). 

 

c) LOTE Nº03: lado par, de forma retangular, na esquina da Rua Sebastião Pereira Brandão com  a Rua 

João Félix da Silva, começando desta esquina segue confrontando pela lateral direita com a Rua João 

Félix da Silva, lado ímpar,numa extensão de 20,00 m, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa 

extensão de 12,34 m confrontando pelo fundo com parte do lote nº 04, daí volve a direita com ângulo de 

90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 02, daí volve a direita 

com ângulo de 90º e numa extensão de 12,34 m confrontando pela frente com a Rua Sebastião Pereira 

Brandão, perfazendo uma área de 246,80 m² (Duzentos e quarenta e seis metros e oitenta decímetros 

quadrados) , avaliado em R$15.000,00 (quinze mil reais). 

d) LOTE Nº04: lado ímpar, de forma retangular, distando 20,00 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 18,52 m confrontando pela 

lateral esquerda com o lote nº 03 e parte do lote nº 02, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa 

extensão de 12,00 m confrontando pelo fundo com o lote nº 13, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e 

numa extensão de 18,52 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 05, daí volve a esquerda com 

ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando pela frente com a Rua João Félix da Silva, 



 

 

 
 

DIÁRIO OFICIAL 
ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA/ MG 

 

Terça-feira, 06 de Março de 2018                   Edição nº 029 Ticket: 029                 http://www.cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/ 

 

 

Diário Oficial 
http://www.cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/ ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE 

CRUZEIRO DA FORTALEZA / MG 
 

 

 

 

 

perfazendo uma área de 222,24 m² (Duzentos e vinte e dois metros e vinte e quatro decímetros 

quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

e) LOTE Nº05: lado ímpar, de forma retangular, distando 32,00 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 18,52 m confrontando pela 

lateral esquerda com o lote nº 04, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m 

confrontando pelo fundo com o lote nº 12, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 

18,52 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 06, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa 

extensão de 12,00 m confrontando pela frente com a Rua João Félix da Silva, perfazendo uma área de 

222,24 m²(Duzentos e vinte e dois metros e vinte e quatro decímetros quadrados) , avaliado em R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). 

 

f) LOTE Nº06: lado ímpar, de forma retangular, distando 21,11 m da Rua João Pereira dos Anjos, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 18,52 m confrontando pela lateral 

direita com o lote nº 07, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando 

pelo fundo com o lote nº 11, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 18,52 m 

confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 05, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa 

extensão de 12,00 m confrontando pela frente com a Rua João Félix da Silva, perfazendo uma área de 
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222,24 m² (Duzentos e vinte e dois metros e vinte e quatro decímetros quadrados) , avaliado em R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). 

 

g) LOTE Nº07: lado ímpar, de forma retangular, distando 10,11 m da Rua João Pereira dos Anjos, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 18,52 m confrontando pela lateral 

direita com o lote nº 08, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 11,00 m confrontando 

pelo fundo com o lote nº 10, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 18,52 m 

confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 06, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa 

extensão de 11,00 m confrontando pela frente com a Rua João Félix da Silva, perfazendo uma área de 

203,72 m² (Duzentos e três metros e setenta e dois decímetros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). 

 

h) LOTE Nº08: lado ímpar, de forma trapezoidal, na esquina da Rua João Pereira dos Anjos com a Rua 

João Félix da Silva, começando desta esquina segue confrontando pela lateral direita com a Rua João 

Pereira dos Anjos, lado ímpar,numa extensão de 19,14 m, daí volve a direita com ângulo de 75º 26’ e 

numa extensão de 14,92 m confrontando pelo fundo com o lote nº 09, daí volve a direita com ângulo de 90º 

e numa extensão de 18,52 m confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 07, daí volve a direita com 

ângulo de 90º e numa extensão de 10,11 m confrontando pela frente com a Rua João Félix da Silva, 
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perfazendo uma área de 231,82 m² (Duzentos e trinta e um metros e oitenta e dois decímetros quadrados) 

, avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

i) LOTE Nº 09: lado par, de forma trapezoidal, na esquina da Rua Adélio Pereira da Silva com a Rua João 

Pereira dos Anjos, começando desta esquina segue confrontando pela lateral esquerda com a Rua João 

Pereira dos Anjos, lado par, numa extensão de 19,14 m,  daí volve a esquerda com ângulo de 104º 26’e 

numa extensão de 14,92 m confrontando pelo fundo com o lote nº 08, daí volve a esquerda com ângulo de 

90º e numa extensão de 18,52 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 10, daí volve a esquerda 

com ângulo de 90º e numa extensão de 19,74 m confrontando pela frente com a Rua Adélio Pereira da 

Silva, perfazendo uma área de 321,00 m² (Trezentos e vinte e um metros quadrados) , avaliado em R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). 

 

j) LOTE Nº10: lado par, de forma retangular, distando 19,74 m da Rua João Pereira dos Anjos, começando 

daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 18,52 m confrontando pela lateral esquerda 

com o lote nº 09, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 11,00 m confrontando pelo 

fundo com o lote nº 07, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 18,52 m 

confrontando pela lateral direitacom o lote nº 11, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão 

de 11,00 m confrontando pela frente com a Rua Adélio Pereira da Silva, perfazendo uma área de 203,72 
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m² (Duzentos e três metros e setenta e dois decímetros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). 

 

k) LOTE Nº11: lado par, de forma retangular, distando 30,74 m da Rua João Pereira dos Anjos, 

começando daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 18,52 m confrontando pela 

lateral esquerda com o lote nº 10, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m 

confrontando pelo fundo com o lote nº 06, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 18,52 

m confrontando pela lateral direita com o lote nº 11, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa 

extensão de 12,00 m confrontando pela frente com aRua Adélio Pereira da Silva,perfazendo uma área de 

222,24 m² (Duzentos e vinte e dois metros e vinte e quatro decímetros quadrados) , avaliado em R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). 

 

l) LOTE Nº12: lado par, de forma retangular, distando 32,00 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 18,52 m confrontando pela lateral 

direita com o lote nº 13, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando 

pelo fundo com o lote nº 05, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 18,52 m 

confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 11, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa 

extensão de 12,00 m confrontando pela frente com a Rua Adélio Pereira da Silva, perfazendo uma área de 
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222,24 m² (Duzentos e vinte e dois metros e vinte e quatro decímetros quadrados) , avaliado em R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). 

 

m) LOTE Nº13: lado par, de forma retangular, distando 20,00 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 18,52 m confrontando pela lateral 

direita com o lote nº 01 e parte do lote nº 02, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 

12,00 m confrontando pelo fundo com o lote nº 04, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão 

de 18,52 m confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 12, daí volve a direita com ângulo de 90º e 

numa extensão de 12,00 m confrontando pela frente com a Rua Adélio Pereira da Silva, perfazendo uma 

área de 222,24 m² (Duzentos e vinte e dois metros e vinte e quatro decímetros quadrados) , avaliado em 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

 

IV - SETOR 04, QUADRA 1E: 

a) LOTE Nº01: lado par, de forma trapezoidal, distando 96,54 m da Rua Pedro Machado de Almeida, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral 

direita com o lote nº 02, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 17,21 m confrontando 
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pelo fundo com propriedade de Dirlene Geralda Machado, Matrícula Rural 14.862, daí volve a direita com 

ângulo de 75º 24’ e numa extensão de 20,67 m confrontando pela lateral esquerda com propriedade de 

Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 14.939,daí volve a direita com ângulo de 104º 36’ e numa extensão 

de 12,00 m confrontando pela frente com a Rua João Pereira dos Anjos, perfazendo uma área de 292,16 

m² (Duzentos e noventa e dois metros e dezesseis decímetros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). 

 

b) LOTE Nº02: lado par, de forma retangular, distando 86,54 m da Rua Pedro Machado de Almeida, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral 

direita com o lote nº 03, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando 

pelo fundo com propriedade de Dirlene Geralda Machado, Matrícula Rural 14.862, daí volve a direita com 

ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 01, daí volve 

a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua João Pereira 

dos Anjos, perfazendo uma área de 200,00 m² (Duzentos metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). 

 

c) LOTE Nº03: lado par, de forma retangular, distando 76,54 m da Rua Pedro Machado de Almeida, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral 
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direita com o lote nº 04, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando 

pelo fundo com propriedade de Dirlene Geralda Machado, Matrícula Rural 14.862, daí volve a direita com 

ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 02, daí volve 

a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua João Pereira 

dos Anjos, perfazendo uma área de 200,00 m² (Duzentos metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). 

 

d) LOTE Nº04: lado par, de forma retangular, distando 66,54 m da Rua Pedro Machado de Almeida, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral 

direita com o lote nº 05, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando 

pelo fundo com propriedade de Dirlene Geralda Machado, Matrícula Rural 14.862, daí volve a direita com 

ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 03, daí volve 

a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua João Pereira 

dos Anjos, perfazendo uma área de 200,00 m² (Duzentos metros quadrados) , avaliado em R$15.000,00 

(quinze mil reais). 

  

e) LOTE Nº05: lado par, de forma retangular, distando 56,54 m da Rua Pedro Machado de Almeida, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral 
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direita com o lote nº 06, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando 

pelo fundo com propriedade de Dirlene Geralda Machado, Matrícula Rural 14.862, daí volve a direita com 

ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 04, daí volve 

a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua João Pereira 

dos Anjos, perfazendo uma área de 200,00 m² (Duzentos metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). 

 

f) LOTE Nº 06: lado par, de forma retangular, distando 46,54 m da Rua Pedro Machado de Almeida, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral 

direita com o lote nº 07, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando 

pelo fundo com propriedade de Dirlene Geralda Machado, Matrícula Rural 14.862, daí volve a direita com 

ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 05, daí volve 

a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua João Pereira 

dos Anjos, perfazendo uma área de 200,00 m² (Duzentos metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). 

 

g) LOTE Nº 07: lado par, de forma retangular, distando 36,54 m da Rua Pedro Machado de Almeida, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral 
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direita com o lote nº 08, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando 

pelo fundo com propriedade de Dirlene Geralda Machado, Matrícula Rural 14.862, daí volve a direita com 

ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 06, daí volve 

a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua João Pereira 

dos Anjos, perfazendo uma área de 200,00 m² (Duzentos metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). 

 

i) LOTE Nº 08: lado par, de forma retangular, distando 26,54 m da Rua Pedro Machado de Almeida, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral 

direita com o lote nº 09, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando 

pelo fundo com propriedade de Dirlene Geralda Machado, Matrícula Rural 14.862, daí volve a direita com 

ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 07, daí volve 

a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua João Pereira 

dos Anjos, perfazendo uma área de 200,00 m² (Duzentos metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). 

 

j) LOTE Nº 09: lado par, de forma retangular, distando 16,54 m da Rua Pedro Machado de Almeida, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral 
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direita com o lote nº 10, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando 

pelo fundo com propriedade de Dirlene Geralda Machado, Matrícula Rural 14.862, daí volve a direita com 

ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 08, daí volve 

a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando pela frente com Rua João Pereira 

dos Anjos, perfazendo uma área de 200,00 m² (Duzentos metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). 

 

k) LOTE Nº10: lado par, de forma trapezoidal, na esquina da RuaJoão Pereira dos Anjos com a Rua Pedro 

Machado de Almeida, começando desta esquina segue confrontando pela lateral direita coma Rua Pedro 

Machado de Almeida, lado ímpar, numa extensão de 20,67 m,daí volve a direita com ângulo de 104º 36’ e 

numa extensão de 11,33  m confrontando pelo fundo com propriedade de Dirlene Geralda Machado, 

Matrícula Rural 14.862, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando 

pela lateral esquerda com o lote nº 09, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 16,54 m 

confrontando pela frente com a Rua João Pereira dos Anjos, perfazendo uma área de 278,72 m² (Duzentos 

e setenta e oito metros e setenta e dois decímetros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). 

 

V - SETOR 04, QUADRA 2D: 
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a) LOTE Nº05: lado ímpar, de forma retangular, distando 22,00 m da Rua 21 de Abril, começando daí volve 

a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral esquerda com os 

lotes nº 04 e 03, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando pelo 

fundo com o lote nº 12, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m 

confrontando pela lateral direita com o lote nº 06, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa 

extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua Henrique José Machado, perfazendo uma área 

de 240,00 m² (Duzentos e quarenta metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

b) LOTE Nº06: lado ímpar, de forma retangular, distando 20,00 m da Rua Antônio Pereira Brandão, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral 

direita com os lotes nº 07 e 08, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m 

confrontando pelo fundo com o lote nº 11, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 

m confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 05, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa 

extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua Henrique José Machado, perfazendo uma área 

de 240,00 m² (Duzentos e quarenta metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

c) LOTE Nº07: lado par, de forma retangular, na esquina da Rua Antônio Pereira Brandão com a Rua 

Henrique José Machado, começando desta esquina  segue confrontando pela lateral esquerda com a Rua 
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Henrique José Machado, lado ímpar,  numa extensão de 20,00 m, daí volve a esquerda com ângulo de 90º 

e numa extensão de 12,00 m confrontando pelo fundo com parte do lote nº 06, daí volve a esquerda com 

ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 08, daí volve a 

esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando pela frente com a Rua Antônio 

Pereira Brandão, perfazendo uma área de 240,00 m² (Duzentos e quarenta metros quadrados) , avaliado 

em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

d) LOTE Nº08: lado par, de forma retangular, distando 12,00 m da Rua Henrique José Machado, 

começando daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela 

lateral esquerda com o lote nº 07, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m 

confrontando pelo fundo com parte do lote nº 06, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa 

extensão de 20,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 09, daí volve a esquerda com ângulo 

de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando pela frente com a Rua Antônio Pereira Brandão, 

perfazendo uma área de 240,00 m² (Duzentos e quarenta metros quadrados), avaliado em R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). 

 

e) LOTE Nº09: lado par, de forma retangular, distando 12,00 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral 
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direita com o lote nº 10, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando 

pelo fundo com parte do lote nº 11, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m 

confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 08, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa 

extensão de 12,00 m confrontando pela frente com a Rua Antônio Pereira Brandão, perfazendo uma área 

de 240,00 m² (Duzentos e quarenta metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

f) LOTE Nº10: lado par, de forma retangular, na esquina da Rua Antônio Pereira Brandão com a Rua 

Sebastião Pereira Brandão, começando desta esquina segue  confrontando pela lateral direita com a Rua 

Sebastião Pereira Brandão, lado par, numa extensão de 20,00 m, daí volve a direita com ângulo de 90º e 

numa extensão de 12,00 m confrontando pelo fundo com parte do lote nº 11, daí volve a direita com ângulo 

de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 09, daí volve a 

direita com ângulo de 90º e numa extensão de 12,00 m confrontando pela frente com a Rua Antônio 

Pereira Brandão, perfazendo uma área de 240,00 m² (Duzentos e quarenta metros quadrados) , avaliado 

em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

g) LOTE Nº11: lado par, de forma retangular, distando 20,00 m da Rua Antônio Pereira Brandão, 

começando daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela 

lateral esquerda com os lotes nº 10 e 09, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 
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10,00 m confrontando pelo fundo com o lote nº 06, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa 

extensão de 24,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 12, daí volve a esquerda com ângulo 

de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua Sebastião Pereira Brandão, 

perfazendo uma área de 240,00 m² (Duzentos e quarenta metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). 

 

h) LOTE Nº12: lado par, de forma retangular, distando 22,00 m da Rua 21 de Abril, começando daí volve a 

direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral direita com os lotes nº 01 

e 02, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando pelo fundo com o 

lote nº 05, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral 

esquerda com o lote nº 11, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m 

confrontando pela frente com a Rua Sebastião Pereira Brandão, perfazendo uma área de 240,00 m² 

(Duzentos e quarenta metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

VI - SETOR 04, QUADRA 2F: 

a) LOTE Nº01: lado ímpar, de forma retangular, na esquina da Rua Antônio Pereira Brandão com a Rua 

Sebastião Pereira Brandão, começando desta esquina segue confrontando pela lateral esquerda com a 
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Rua Sebastião Pereira Brandão, lado par,numa extensão de 20,00 m, daí volve a esquerda com ângulo de 

90º e numa extensão de 10,00 m confrontando pelo fundo com o lote nº 17, daí volve a esquerda com 

ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 02, daí volve a 

esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua Antônio 

Pereira Brandão, perfazendo uma área de 200,00 m² (Duzentos metros quadrados) , avaliado em R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). 

 

b) LOTE Nº02: lado ímpar, de forma retangular, distando 10,00 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela 

lateral esquerda com o  lote nº 01, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m 

confrontando pelo fundo com o lote nº 16, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 

20,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 03, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa 

extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua Antônio Pereira Brandão, perfazendo uma área 

de 200,00 m² (Duzentos metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

c) LOTE Nº03: lado ímpar, de forma retangular, distando 20,00 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela 

lateral esquerda com o  lote nº 02, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m 
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confrontando pelo fundo com o lote nº 15, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 

20,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 04, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa 

extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua Antônio Pereira Brandão, perfazendo uma área 

de 200,00 m² (Duzentos metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

d) LOTE Nº04: lado ímpar, de forma retangular, distando 30,00 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela 

lateral esquerda com o  lote nº 03, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m 

confrontando pelo fundo com o lote nº 14, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 

20,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 05, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa 

extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua Antônio Pereira Brandão, perfazendo uma área 

de 200,00 m² (Duzentos metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

e) LOTE Nº05: lado ímpar, de forma retangular, distando 40,00 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela 

lateral esquerda com o  lote nº 04, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m 

confrontando pelo fundo com o lote nº 13, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 

20,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 06, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa 
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extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua Antônio Pereira Brandão, perfazendo uma área 

de 200,00 m² (Duzentos metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

f) LOTE Nº06: lado ímpar, de forma retangular, distando 50,00 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela 

lateral esquerda com o  lote nº 05, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m 

confrontando pelo fundo com o lote nº 12, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 

20,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 07, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa 

extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua Antônio Pereira Brandão, perfazendo uma área 

de 200,00 m² (Duzentos metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

g) LOTE Nº07: lado ímpar, de forma retangular, distando 60,00 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela 

lateral esquerda com o  lote nº 06, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m 

confrontando pelo fundo com o lote nº 11, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 

20,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 08, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa 

extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua Antônio Pereira Brandão, perfazendo uma área 

de 200,00 m² (Duzentos metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 



 

 

 
 

DIÁRIO OFICIAL 
ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA/ MG 

 

Terça-feira, 06 de Março de 2018                   Edição nº 029 Ticket: 029                 http://www.cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/ 

 

 

Diário Oficial 
http://www.cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/ ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE 

CRUZEIRO DA FORTALEZA / MG 
 

 

 

 

 

 

h) LOTE Nº08: lado ímpar, de forma trapezoidal, distando 70,00 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela 

lateral esquerda com o  lote nº 07, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 15,30 m 

confrontando pelo fundo com os lotes nº 10 e 09, daí volve a esquerda com ângulo de 75º 52’ e numa 

extensão de 20,63 m confrontando pela lateral direita com propriedade de Dirlene Geralda Machado, 

Matrícula Rural 14.862, daí volve a esquerda com ângulo de 104º 08’ e numa extensão de 10,30 m 

confrontando pela frente com a Rua Antônio Pereira Brandão, perfazendo uma área de 255,73 m² 

(Duzentos e cinquenta e cinco metros e setenta e três decímetros quadrados) , avaliado em R$15.000,00 

(quinze mil reais). 

  

i) LOTE Nº09: lado par, de forma trapezoidal, distando 80,00 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral 

direita com o  lote nº 10, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 5,30 m confrontando 

pelo fundo com parte do lote nº 08, daí volve a direita com ângulo de 104º 08’ e numa extensão de 20,63 m 

confrontando pela lateral esquerda com propriedade de Dirlene Geralda Machado, Matrícula Rural 14.862, 

daí volve a direita com ângulo de 75º 52’ e numa extensão de 10,40 m confrontando pela frente com a Rua 
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Pedro Machado de Almeida, perfazendo uma área de 157,48 m² (Cento e cinquenta e sete metros e 

quarenta e oito decímetros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

j) LOTE Nº10: lado par, de forma retangular, distando 70,00 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral 

direita com o  lote nº 11, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando 

pelo fundo com parte do lote nº 08, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m 

confrontando pela lateral esquerda como lote nº 09, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão 

de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua Pedro Machado de Almeida, perfazendo uma área de 

200,00 m² (Duzentos metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

k) LOTE Nº11: lado par, de forma retangular, distando 60,00 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral 

direita com o  lote nº 12, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando 

pelo fundo com o lote nº 07, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m 

confrontando pela lateral esquerda como lote nº 10, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão 

de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua Pedro Machado de Almeida, perfazendo uma área de 

200,00 m² (Duzentos metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 
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l) LOTE Nº12: lado par, de forma retangular, distando 50,00 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral 

direita com o  lote nº 13, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando 

pelo fundo com o lote nº 06, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m 

confrontando pela lateral esquerda como lote nº 11, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão 

de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua Pedro Machado de Almeida, perfazendo uma área de 

200,00 m² (Duzentos metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

m) LOTE Nº13: lado par, de forma retangular, distando 40,00 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral 

direita com o  lote nº 14, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando 

pelo fundo com o lote nº 05, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m 

confrontando pela lateral esquerda como lote nº 12, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão 

de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua Pedro Machado de Almeida, perfazendo uma área de 

200,00 m² (Duzentos metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

n) LOTE Nº14: lado par, de forma retangular, distando 30,00 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral 

direita com o  lote nº 15, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando 

pelo fundo com o lote nº 04, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m 
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confrontando pela lateral esquerda como lote nº 13, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão 

de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua Pedro Machado de Almeida, perfazendo uma área de 

200,00 m² (Duzentos metros quadrados) , avaliado em R$15.000,00 (quinze mil reais). 

 

o) LOTE Nº15: lado par, de forma retangular, distando 20,00 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral 

direita com o  lote nº 16, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando 

pelo fundo com o lote nº 03, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m 

confrontando pela lateral esquerda como lote nº 14, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão 

de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua Pedro Machado de Almeida, perfazendo uma área de 

200,00 m² (Duzentos metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

p) LOTE Nº16: lado par, de forma retangular, distando 10,00 m da Rua Sebastião Pereira Brandão, 

começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral 

direita com o  lote nº 17, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando 

pelo fundo com o lote nº 02, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 20,00 m 

confrontando pela lateral esquerda como lote nº 15, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão 

de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua Pedro Machado de Almeida, perfazendo uma área de 

200,00 m² (Duzentos metros quadrados) , avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 
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q) LOTE Nº17: lado par, de forma retangular, na esquina da Rua Pedro Machado de Almeida com a Rua 

Sebastião Pereira, começando desta esquina segue confrontando pela lateral direita com a Rua Sebastião 

Pereira Brandão, lado par, numa extensão de 20,00 m, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa 

extensão de 10,00 m confrontando pelo fundo com o lote nº 01, daí volve a direita com ângulo de 90º e 

numa extensão de 20,00 m confrontando pela lateral esquerda como lote nº 16, daí volve a direita com 

ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando pela frente com a Rua Pedro Machado de 

Almeida, perfazendo uma área de 200,00 m² (Duzentos metros quadrados), avaliado em R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). 

 

Art. 3º - Fica sob a responsabilidade da donatária: 

a) a construção das unidades habitacionais e; 

b)  a promover a transferência aos beneficiários finais da respectiva fração 

ideal correspondente a cada unidade habitacional a ser construída, o que 

pode ocorrer de maneira gratuita ou onerosa.  
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Art. 4° - Na escritura de doação deverá constar a clausula de reversão caso 

não ocorra o cumprimento da finalidade da doação no prazo máximo de 05 (cinco) anos, a contar da data 

da publicação desta Lei. 

 

Art. 5° - A implantação do empreendimento deverá obedecer as exigências e 

disposições contidas na Lei n° 1.121 de 28 de dezembro de 2015. 

 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

    Cruzeiro da Fortaleza, 28 de fevereiro de 2018. 

 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

 

 


