
Considerando:
Que a forma gerferica, o remembramento e desmembramento e  subdivisao de

terrenos em lotes, para edificacao de qualquer natureza, na qual seja aproveitado sistema
viario  oficial  existente,  e  nao  abram  ruas  e  vias  ou  logradouros  phblicos,  nem  se
prolonguem ou modifiquem as existentes.

Considerando, o requerimento em nome da: Prefeitura Municipal de Santa F6   de
Goias,   portador   do   CNPJ:25.107.517/0001-05,   quanto   ao   pedido   de   aprovagao   e
atualizagao e desmembramento de im6vel urbano.

Considerando que o pedido em questao foi devidamente instruido por urn croqui e
memorial alusivo de atualizapao, elaborado por profissional habilitado.
Considerando,  que  o  municipio  de  Santa  Fe  de  Goias  nao  disp6e  de  nenhuma  lei
especifica quanto a aprovapao do projeto de loteamento de im6veis urbanos.

Considerando,  que neste  caso,  aplica se  atualizapao,  no  que  couber,  a disposi9ao
urbanistica para os loteamentos contidos na lei Federal n°.  6,766 de  19 de dezembro de
1997 com redapao nova dada pela lei Federal n°.9,785 de 29 de janeiro de  1999.
Decreta:
Portanto,   ap6s   o   desmembramento   desta   area   com   927,92m2,   Lote:10   da
Quadra:02, situado na Av. Araguaia esq/ com a Av. Fortaleza no Setor Portal do
Sol, ap6s o desmembramento passarf a ser constituido por 03 lotes distintos: Lote:
10, Lote: 10-A e Lote: 10-8
Decreta:

Limites e Confrontac6es.

Lote: 10. Da Quadra:02, Com Area de 252,40m2.

E[±?pteDara:AvenidaAraEunia
Fundou com ILote:09                                                                                           .
±±±gp[ direita com ]ote:10-A
I.-tera] equuerda com : Avenidr Fortalen
Chanfro

06.92m
12.00m

25.01m
19.93m

7.13m

Lote: 10-A. Da Quadra:02, Com Area de 375,40m2.
15.01m
15`01m

_25.01m
25.01m
0.00m

Frente Dara Avenida Araguaia
Fundo com Lote: 09
Lateral direita com lote: 10-8
Lateral esquerda com Lote: 10
Chanfro



For€a e Tr'abalho.

Lote: 10-8. da Quadra: 02 Com Area de 300,12m2.

Frente Dara Avenida Araguaia
Fundo com Lote:07
Lateral direita com tote:11
Lateral esouerda com rua: 10-A
Chanfro

12`00m
12.00m
25.01m
25.Olm

0.00m

Este Decreto entra em Vigor na data de sua Publicapao revogada as disposic6es
em contrario

GABINETE  D0  PREFEIT0  MUNICIPAL I)E  SANTA  FE  DE  colds  02  DE
JANEIR0 DE 2023.


