
 

 

LEI Nº 832 DE 30 DE JUNHO DE 2010 

 
 

AUTORIZA DESAFETAÇÃO DE IMÓVEL 

PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE 

CONJUNTO HABITACIONAL E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Povo do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, por seus representantes legais,aprova 

e eu,Prefeito Municipal sanciono a seguinte LEI: 

 

Art. 1º - Ficam desafetados de suas destinações públicas, para fins de alienação, que se fará 

mediante Termo de Opção de Venda, os lotes urbanos de nº 01 e 02 destacados da área de 

propriedade do Patrimônio Público Municipal registrada sob o nº 9856 junto ao Cartório de 

registro de Imóveis desta Comarca, e em fase de registro no Cartório de Registro de 

Imóveis. 

 

Parágrafo Único- Os 02 (dois) lotes mencionadas no artigo, com uma área 3.763,15 M² 

(LOTE 1) e 8.473,59 M² ( LOTE 2) totalizando  12.236,74 M²  possuem as seguintes 

confrontações:  

 

Lote 01: 

 

Partindo do ponto P22 , localizado a Rua Projetada , que divide a área do município com 

terrenos dos Herdeiros de Antonio Ricardo dos Santos , com o terreno de propriedade do 

Sr. Eduardo da Fonseca ,  segue ao ponto P31 , numa distancia de 81,22  metros , dividindo 

com a Rua de Acesso ao Conjunto Habitacional  , daí na mesma direção  ate o ponto P27 , 

localizado no muro da Escola de Tempo Integral , numa distancia de 8,07  metros , daí a 

direita ate  o ponto P26  ,  numa distancia de 116,96  metros , dividindo com a Escola de 

Tempo Integral , daí novamente a direita ate o ponto P13 ,  localizado nos fundos dos lotes 

da Rua Vista Alegre , numa distancia de 69,19 metros , daí a direita novamente ate o ponto 

P17 , localizado na CX , numa distancia de 48,40 metros ,  dividindo com terrenos 

pertencentes a terceiros , daí a direita ate o ponto P18  , numa distancia de 2,48  metros , e 

depois ate o ponto 19 , a esquerda , numa distancia de 5,38 metros , deste na mesma direção 

ate o ponto P20 , na cerca , numa distancia de 0,95 metros , dividindo ate este ponto com 

terrenos pertencentes a PMSGRA , deste a direita , ate o ponto P21 , numa distancia de 

37,29 metros , e depois a esquerda , ate o ponto P22 , ponto de partida deste memorial 

descritivo , numa distancia de 85,18  metros , dividindo ate este ponto com terrenos de 

propriedade do Sr. Eduardo da Fonseca . 

 
 



 

 

 

 

Lote 2: 

 

Partindo do ponto P33 localizado a Rua Projetada , que divide a área do município com 

terrenos dos Herdeiros de Antonio Ricardo dos Santos , com a Rua de acesso ao Conjunto 

Habitacional , segue ao ponto P34 , numa distancia de 78,58 metros , dividindo com a Rua 

Projetada , daí a direita ate o ponto P35 , numa distancia de 50,84 metros , daí ate o ponto 

P28 , localizado no muro da Escola de Tempo Integral , numa distancia de 21,24 metros , 

dividindo ate este ponto com terrenos de propriedade da PMSGRA , daí novamente a 

direita ate o ponto P27 , numa distancia de 73,92 metros , dividindo com o muro da Escola 

de Tempo Integral , daí a direita ate o ponto P31 , numa distancia de 8,07 metros , 

dividindo com o lote 02 , também de propriedade da PMSGRA , deste contornamos o 

virador ate o ponto P32 , numa distancia de 32,29 metros , e depois ate o ponto P33 , ponto 

de partida deste memorial descritivo , numa distancia de 56,36 metros , dividindo com a 

Rua Interna de acesso ao Conjunto Habitacional 

 

  

Art. 2º - O mencionado imóvel será destinado a construção de 126 (cento e vinte e seis) 

unidades habitacionais no Programa Minha Casa, Minha Vida, na modalidade de Carta de 

Crédito-Forma Associativa, de acordo com o disposto na Resolução nº.292,de 30 de junho 

de 1998,e Resolução nº.312,de 29 de abril de 1999,ambas do Conselho Curador do Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS,publicadas no Diário Oficial da União de 08 de 

julho de 1998 e 03 de maio de 1999,respectivamente.  

 

Art. 3º - A transferência definitiva de propriedade dos lotes mencionados do parágrafo 

único do Art. 1º aos mutuários será efetivada por ocasião da assinatura do Contrato de 

Financiamento com a Caixa Econômica Federal, conforme avaliação e aprovação de custos 

daquele agente financeiro. 

 

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 30 de junho de 2010. 

 
 

 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Secretário Municipal de Governo 

 

 

Raimundo Nonato Barcelos  

Prefeito Municipal 


