
LEI Nº 867 DE 04 DE MARÇO DE 2011 

  

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, aprovam 

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 registrado sob o nº 12312 e nº 12313 junto ao 

Serviço Registral Ayres da Comarca de Santa Bárbara, aprovados pelo Executivo Municipal 

em 23/08/2010 e 24/08/2010 respectivamente. 

Parágrafo Primeiro - Os 02 (dois) lotes mencionadas no artigo, com uma área de 3.763,15 m² 

(Três mil setecentos e sessenta e três metros quadrados e quinze centímetros quadrados) e 

9.308,45 m² (Nove mil trezentos e oito metros quadrados e quarenta e cinco centímetros 

quadrados), estão assim descritos: 

Lote 01: Partindo do ponto P33 localizado à Rua São José, onde faz divisa com o lote 02 de 

propriedade do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, segue ao ponto P34, pela Rua São 

José, numa distância de 78,58 metros, daí à direita até o ponto P35, numa distância de 50,84 

metros, daí até o ponto P28, numa distância de 21,24 metros, e deste novamente à direita 

ponto P27, numa distância de 73,92 metros, dividindo até este ponto com área de propriedade 

do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, daí à direita até o ponto P31, numa distância de 

8,07 metros, dividindo com o lote 02, também de propriedade do Município de São Gonçalo 

do Rio Abaixo, deste contornamos até o ponto P32, numa distância de 32,29 metros, e depois 

até o ponto P33, ponto de partida, numa distância de 56,36 metros, dividindo até este ponto 

com o lote 02 de propriedade do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo.           

Lote  02: Partindo do ponto P22, localizado na Rua São José, onde este terreno faz divisa com 

o terreno de propriedade de Eduardo Fonseca, segue ao ponto P33, numa distância de 20,37 

metros, dividindo com a Rua São José, daí à direita até o ponto P32, numa distância de 56,36 

metros, e deste ao ponto P31, numa distância de 32,29 metros, e deste a esquerda até o ponto 

P27, numa distância de 8,07 metros, dividindo até este ponto com o lote 01 (um) de 

propriedade do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, daí à direita, até o ponto P26, 

numa distância de 116,96 metros, dividindo com terrenos de propriedade do Município de 

São Gonçalo do Rio Abaixo, daí novamente à direita até o ponto P13, localizado nos fundos 

dos lotes da Rua Vista Alegre, numa distância de 69,19 metros, deste à direita novamente até 

o ponto P17, localizado na caixa d’água, numa distância de 48,40 metros, passando pelos 

pontos P14 ao P16, dividindo com terrenos pertencentes à terceiros, daí à direita até o ponto 

P18, numa distância de 2,48 metros, e depois até o ponto P19, à esquerda, numa distância de 

5,38 metros, deste na mesma direção até o ponto P20, na cerca, numa distância de 0,95 

metros, dividindo até este ponto com terrenos pertencentes ao Município de São Gonçalo do 



Rio Abaixo, deste à direita, até o ponto P21, numa distância de 37,29 metros, e depois à 

esquerda, até o ponto P22, ponto de partida, numa distância de 85,18 metros, dividindo até 

este ponto com terrenos de propriedade de Eduardo Fonseca.  

 

Parágrafo Segundo – No lote 1 será construído o Condomínio Residencial Monte Verde com 

36 apartamentos, no lote 2 o Condomínio Residencial Vista Alegre com 90 apartamentos 

ambos conforme projetos aprovados pelo Município. 

 

Parágrafo Terceiro – Os empreendimentos habitacionais integram a Política Habitacional de 

São Gonçalo do Rio Abaixo e beneficiarão famílias residentes e cadastradas no Município.  

 

Art. 2º - Os mencionados imóveis serão destinados 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.475,de 3 de junho de 

2005 do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, publicadas 

no Diário Oficial da União de 3 de junho de 2005, seção 1 página 210. 

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

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

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

daquele agente financeiro.  

Art. 4º - Revoga-se a Lei 832 de 30 de junho de 2010. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 04 de março de 2011. 

 

 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Secretário Municipal de Governo 

 

 

 

 

Raimundo Nonato Barcelos 

Prefeito Municipal 

 


