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DECRETO Nº 299, DE 05 DE ABRIL DE 2019 

 

                                             DECLARA COMO ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL, PARA FINS 

DE URBANIZAÇÃO, APROVA O LOTEAMENTO DENOMINADO ZUZA MACHADO E ESTABELECE OS 

RESPECTIVOS PADRÕES ESPECIAIS DE URBANIZAÇÃO, REVOGA O DECRETO N° 280 DE 29 DE 

NOVEMBRO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, e 

Considerando que todas as exigências legais necessárias para a efetivação de loteamento 

urbano já foram cumpridas; 

 

Considerando que a aprovação do mencionado loteamento irá minimizar no Município o déficit 

habitacional local, já que parte da área será destinada a empreendimento habitacional pelo programa 

realizado pela COHAB. 

 

Considerando o disposto no art. 39, da Lei Complementar n° 021/2017 que “dispõe sobre o 

parcelamento do solo urbano no município de cruzeiro da fortaleza, revoga a lei n° 707, de 18 de agosto de 

2000 e dá outras providencias”, 

 

 

DECRETA:  
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Art. 1º - Fica declarada como Área de Especial Interesse Social - AEIS, na modalidade 1, para fins de 

inclusão em programas de urbanização e de política habitacional destinados à população de baixa renda, o 

loteamento denominado de “Zuza Machado”, localizado no Distrito de Brejo Bonito, com área total de 

46.013,00 m², matrícula n° 61.612, Livro 2DK, folha 191.  

 

Art. 2º - A área de que trata o art. 1º será urbanizada e regularizada pelo Poder Executivo, observados os 

arts. 39 a 42 da Lei Complementar n° 021/2017, de 19 de dezembro de 2017, respeitando os seguintes 

padrões de urbanização, parcelamento da terra, uso e ocupação do solo, conforme disposto no art. 3º. 

 

 

 

Parágrafo único. O Poder Executivo adotará os procedimentos necessários à implantação do loteamento, 

estabelecendo normas que respeitem a tipicidade da ocupação e as condições de urbanização, ficando a 

AEIS submetida a regime urbanístico específico, relativo à implementação de políticas públicas de 

desenvolvimento urbano. 

 

Art. 3º - Fica aprovado o Loteamento Residencial Zuza Machado, em conformidade com as 

plantas, memoriais descritivos e demais elementos constantes do processo administrativo interno, 

num total de 120 lotes edificáveis e áreas institucionais, verdes e espaços livres de uso público 

para sistema de lazer e preservação permanente, a saber: 

SETOR 03, QUADRA 1B 
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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 nº 02, 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 

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). 

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 nº 03, 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 nº 01, 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). 

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 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 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). 

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). 

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 
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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). 

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). 

 

SETOR 03, QUADRA 1C 

 

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 Rua 

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

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). 

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 
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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). 

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). 

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). 

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). 

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). 
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LOTE Nº08: lado ímpar, de forma trapezoidal, na esquina da Rua Pedro Machado de Almeida com a 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 com o 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). 

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). 

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). 

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). 

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 
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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). 

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). 

 

SETOR 04, QUADRA 1D 

 

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

Adélio Pereira da Silva, começando desta esquina segue 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). 

LOTE Nº02: lado par, de forma 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 

área de 247,00 m² (Duzentos e quarenta e sete metros quadrados). 

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 
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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). 

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, 

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

quadrados). 

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). 

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 

222,24 m² (Duzentos e vinte e dois metros e vinte e quatro decímetros quadrados). 

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). 
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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, 

perfazendo uma área de 231,82 m² (Duzentos e trinta e um metros e oitenta e dois decímetros quadrados). 

LOTE Nº09: 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). 

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 direita com 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 m² (Duzentos e três metros e setenta e dois decímetros quadrados). 

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 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). 

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 
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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). 

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). 

 

SETOR 04, QUADRA 1E 

 

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 

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). 

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). 

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 

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 
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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). 

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). 

 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 

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). 

LOTE Nº06: 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). 

LOTE Nº07: 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 

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). 
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LOTE Nº08: 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). 

LOTE Nº09: 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 

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). 

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

Machado de Almeida, começando desta esquina segue confrontando pela lateral direita com a 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). 

 

SETOR 03, QUADRA 2B 

 

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 

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 



 

 

 
 

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

 

Quinta-feira, 23 de Maio de 2019                   Edição nº 133 Ticket: 133                 http://www.cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/ 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA 

 Estado de Minas Gerais 

 

 

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

CRUZEIRO DA FORTALEZA / MG 
 

 

 

 

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

quadrados). 

 

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 parte do 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). 

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). 

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). 

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 24,00 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 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 
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Rua Farnese Teixeira Carneiro, perfazendo uma área de 240,00 m² (duzentos e quarenta metros 

quadrados). 

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 24,00 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 24,00 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 240,00 m² (duzentos e quarenta metros quadrados). 

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 24,00 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 24,00 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 240,00 m² (duzentos e quarenta metros quadrados). 

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 24,00 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 de 90º e 

numa extensão de 24,00 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 240,00 m² (duzentos e quarenta metros quadrados). 

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 24,00 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 24,00 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 240,00 m² (duzentos e quarenta metros quadrados). 

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 24,00 m confrontando pela lateral esquerda com o lote 
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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 24,00 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 240,00 m² (duzentos e quarenta metros quadrados). 

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 24,00 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 24,00 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 240,00 m² (duzentos e quarenta metros quadrados). 

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 24,00 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 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 Farnese Teixeira Carneiro, perfazendo uma área de 240,00 m² 

(duzentos e quarenta metros quadrados). 

LOTE Nº13: lado ímpar, de forma retangular, distando 42,20 m da Rua 31 de Março, começando daí volve 

a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 14, 

daí volve a direita com ângulo de 107º 26’ e numa extensão de 10,48  m confrontando pelo fundo com área 

verde do Loteamento, daí volve a direita com ângulo de 72º 34’ 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 Farnese Teixeira Carneiro, perfazendo uma área de 240,00 m² 

(duzentos e quarenta metros quadrados). 

 

SETOR 03, QUADRA 2C 

 

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 
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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). 

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 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 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). 

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). 

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). 

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 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 30, 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 Sebastião Pereira Brandão, perfazendo uma área de 240,00 m² 

(Duzentos e quarenta metros quadrados). 
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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 24,00 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 29, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 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 Sebastião Pereira Brandão, perfazendo uma área de 240,00 m² 

(Duzentos e quarenta metros quadrados). 

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 24,00 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 28, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 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 Sebastião Pereira Brandão, perfazendo uma área de 240,00 m² 

(Duzentos e quarenta metros quadrados). 

 

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 24,00 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 

24, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 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 Sebastião Pereira Brandão, perfazendo uma área de 240,00 m² (Duzentos e quarenta 

metros quadrados). 

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 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 

23, 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). 

LOTE Nº13: lado ímpar, de forma retangular, distando 42,20 m da Rua 31 de Março, começando daí volve 

a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 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 
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22, 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 Sebastião Pereira Brandão, perfazendo uma área de 240,00 m² (Duzentos e quarenta 

metros quadrados). 

LOTE Nº14: lado ímpar, de forma retangular, distando 32,20 m da Rua 31 de Março, começando daí volve 

a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 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 

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

com o lote nº 13, 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). 

LOTE Nº15: lado ímpar, de forma retangular, distando 22,20 m da Rua 31 de Março, começando daí volve 

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

16 e 17, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando pelo fundo com o 

lote nº 20, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela lateral 

esquerda com o lote nº 14, 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). 

LOTE Nº16: lado par, de forma retangular, na esquina da Rua 31 de Março 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 22,20 m, 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 17, 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). 

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). 
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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 

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). 

LOTE Nº19: lado par, de forma retangular, na esquina da Rua 31 de Março com a 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). 

LOTE Nº20: lado par, de forma retangular, distando 22,20 m da Rua 31 de Março, começando daí volve a 

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

nº 19 e 18, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m confrontando pelo fundo 

com o lote nº 15, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 m confrontando pela 

lateral direita com o lote nº 21, 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 240,00 m² 

(Duzentos e quarenta metros quadrados). 

LOTE Nº21: lado par, de forma retangular, distando 32,20 m da Rua 31 de Março, começando daí volve a 

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

nº 20, 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 24,00 m confrontando pela 

lateral direita com o lote nº 22, 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 240,00 m² 

(Duzentos e quarenta metros quadrados). 

LOTE Nº22: lado par, de forma retangular, distando 42,20 m da Rua 31 de Março, começando daí volve a 

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

nº 21, 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 23, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m 
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confrontando pela frente com a Rua Farnese Teixeira Carneiro, perfazendo uma área de 240,00 m² 

(Duzentos e quarenta metros quadrados). 

LOTE Nº23: lado par, de forma retangular, distando 52,20 m da Rua 31 de Março, começando daí volve a 

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

nº 22, 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 24, 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 240,00 m² 

(Duzentos e quarenta metros quadrados). 

LOTE Nº24: lado par, de forma retangular, distando 62,20 m da Rua 31 de Março, começando daí volve a 

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

nº 23, 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 24,00 m confrontando pela 

lateral direita com o lote nº 25, 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 240,00 m² 

(Duzentos e quarenta metros quadrados). 

 

LOTE Nº28: lado par, de forma retangular, distando 44,00 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 o lote nº 29, 

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 24,00 m confrontando pela lateral esquerda 

com o lote nº 27, 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 240,00 m² (Duzentos e quarenta 

metros quadrados). 

LOTE Nº29: lado par, de forma retangular, distando 34,00 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 o lote nº 30, 

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 28, 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 240,00 m² (Duzentos e quarenta 

metros quadrados). 
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LOTE Nº30: lado par, de forma retangular, distando 24,00 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 29, 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 240,00 m² 

(Duzentos e quarenta metros quadrados). 

 

SETOR 04, QUADRA 2D 

 

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). 

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 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 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). 

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 

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). 
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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). 

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). 

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). 

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 

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). 

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 



 

 

 
 

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

 

Quinta-feira, 23 de Maio de 2019                   Edição nº 133 Ticket: 133                 http://www.cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/ 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA 

 Estado de Minas Gerais 

 

 

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

CRUZEIRO DA FORTALEZA / MG 
 

 

 

 

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). 

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 

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). 

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). 

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 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). 

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). 

 



 

 

 
 

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

 

Quinta-feira, 23 de Maio de 2019                   Edição nº 133 Ticket: 133                 http://www.cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/ 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA 

 Estado de Minas Gerais 

 

 

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

CRUZEIRO DA FORTALEZA / MG 
 

 

 

 

SETOR 04, QUADRA 2F 

 

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 

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). 

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). 

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 

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). 

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). 
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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 

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

de 200,00 m² (Duzentos metros quadrados). 

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). 

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). 

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). 

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 
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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 

Pedro Machado de Almeida, perfazendo uma área de 157,48 m² (Cento e cinquenta e sete metros e 

quarenta e oito decímetros quadrados). 

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 com o 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). 

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 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 Pedro Machado de Almeida, perfazendo uma 

área de 200,00 m² (Duzentos metros quadrados). 

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 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 Pedro Machado de Almeida, perfazendo uma 

área de 200,00 m² (Duzentos metros quadrados). 

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 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 Pedro Machado de Almeida, perfazendo uma 

área de 200,00 m² (Duzentos metros quadrados). 
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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 

confrontando pela lateral esquerda com o 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). 

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 com o 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). 

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 com o 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). 

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 com o 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). 

 

SETOR 03, QUADRA 3A 
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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). 

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). 

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 

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). 

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). 
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SETOR 03, QUADRA 3B 

 

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). 

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). 

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). 

LOTE Nº04: 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 direita com a 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 
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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). 

 

SETOR 04, QUADRA 3C 

 

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). 

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). 

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). 

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 com a 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). 

 

ÁREA VERDE: 

ÁREA VERDE 1: Situada dentro da Quadra 1B, distando da Rua Sebastião Pereira Brandão em 40,35 m, 

tendo 3,65 m de frente para a Rua 31 de Março, 20,00 m de lateral direita, confrontando com o lote nº 01, 

20,00 m de lateral esquerda confrontando com propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 

14.939 e 3,65 m de fundo confrontando com propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 14.939, 

perfazendo uma área de 73,00 m² (Setenta e três metros quadrados). 

ÁREA VERDE 2: Situada dentro da Quadra 2B, distando da Rua 31 de Março em 13,67 m, tendo 28,51 m 

de frente para a Rua Farnese Teixeira Carneiro, 7,00 m + 36,64 m + 89,35m  pela lateral direita, 

confrontando com propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 14.939; 6,00 m pelo fundo 

confrontando com  o lote 02; 90,00 m + 20,00 m pela lateral esquerda, confrontando com os lotes 

05,06,07,08,09,10,11,12 e 13, perfazendo uma área de 1.067,85 m² (um mil e sessenta e sete  metros e 

oitenta e cinco decímetros quadrados). 

ÁREA VERDE 3: Situada dentro da Quadra 2B, distando da Rua Farnese Teixeira Carneiro em 41,60 m, 

tendo 2,40 m de frente para a Rua 21 de Abril, 24,00 m de lateral direita, confrontando com o lote nº 01, 

24,00 m de lateral esquerda confrontando com propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 

14.939 e 2,40 m de fundo confrontando com propriedade de Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 14.939, 

perfazendo uma área de 57,60 m² (Cinquenta e sete metros e sessenta decímetros quadrados). 

ÁREA VERDE 4: Situada dentro da Quadra 3A, distando da Rua Farnese Teixeira Carneiro em 44,70 m, 

tendo 3,30 m de frente para a Rua 21 de Abril, 14,16 m de lateral direita, confrontando com propriedade de 

Maria Luiza da Silva, Matrícula Rural 14.939, 6,00 m + 8,00 m de lateral esquerda, confrontando com lote 

nº 04, perfazendo uma área de 33,26 m² (Trinta e três metros e trinta decímetros quadrados). 

ÁREA VERDE 5:  

Quadra 2E, lado par, de forma triangular, na esquina da Rua Henrique José Machado com a Rua Antônio 

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

Pereira Brandão, lado par, numa extensão de 16,54 m, daí volve a esquerda com ângulo interno de 75º 35’ 

e numa extensão de 64,01 m confrontando pelo fundo com propriedade de Dirlene Geralda Machado, 
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Matrícula Rural 14.862, daí volve a esquerda com ângulo interno de 104º 25’ e numa extensão de 0,61 m 

confrontando pela lateral direita com a Rua 21 de Abril, lado ímpar, daí volve a esquerda com ângulo de 

90º e numa extensão de 62,00 m confrontando pela frente com a Rua Henrique José Machado, perfazendo 

uma área de 531,83 m² (Quinhentos e trinta e um metros e oitenta e três decímetros quadrados). 

 

ÁREAS INSTITUCIONAIS – 

Área Institucional Quadra 2C Lote nº 08: 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 24,00 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 o lote nº 27, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 

24,00 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 Sebastião Pereira Brandão, perfazendo uma 

área de 240,00 m² (Duzentos e quarenta metros quadrados) sendo este lote designado para área 

institucional.  

Área Institucional Quadra 2C Lote nº 09: 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 24,00 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 o lote nº 26, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 

24,00 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 Sebastião Pereira Brandão, perfazendo uma 

área de 240,00 m² (Duzentos e quarenta metros quadrados) sendo este lote designado para área 

institucional.  

 

Área Institucional Quadra 2C Lote nº 10: lado ímpar, de forma retangular, distando 72,20 m da Rua 31 

de Março, começando daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 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 o lote nº 25, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 

m confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 09, 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) sendo este lote designado para área 

institucional.  
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Área Institucional Quadra 2C Lote nº 25: lado par, de forma retangular, distando 72,20 m da Rua 31 de 

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

pela lateral esquerda com o lote nº 24, daí volve a esquerda com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 

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

24,00 m confrontando pela lateral direita com o lote nº 26, 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 240,00 m² (Duzentos e quarenta metros quadrados) sendo este lote designado para área institucional.  

 

Área Institucional Quadra 2C Lote nº 26: lado par, de forma retangular, distando 64,00 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 o lote nº 27, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m 

confrontando pelo fundo com o lote nº 09, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 

m confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 25, 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 240,00 m² (Duzentos e quarenta metros quadrados) sendo este lote designado para área institucional.  

 

Área Institucional Quadra 2C Lote nº 27: lado par, de forma retangular, distando 54,00 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 o lote nº 28, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 10,00 m 

confrontando pelo fundo com o lote nº 08, daí volve a direita com ângulo de 90º e numa extensão de 24,00 

m confrontando pela lateral esquerda com o lote nº 26, 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 240,00 m² (Duzentos e quarenta metros quadrados) sendo este lote designado para área institucional.  
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Parágrafo único - Passarão a integrar o patrimônio público municipal, as seguintes áreas: 

a)  1.440,00 m² destinado a áreas institucionais; 

b)  1.763,54 m² de áreas verdes e espaços livres de uso público para sistema de lazer e 

preservação permanente; 

c) 13.592,16 m² destinadas ao sistema de vias públicas e praças. 

d) 29.217,30 m² destinadas a lotes residenciais. 

 

Art. 4º - Fica revogado o Decreto nº 280 de 29 de novembro de 2018. 

 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cruzeiro da Fortaleza, 05 de abril de 2019 

 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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