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LEI N.º 302, DE 01 DE JULHO DE 2009. 
 

 

“Dispõe sobre a desafetação de área 
pública e dá outras providências.” 

 
 A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, 

DECRETA, e Eu, Prefeito Municipal, SANCIONO, a seguinte Lei: 

 
 Art. 1º. Ficam desafetadas da primitiva condição de áreas institucionais, 

passando à categoria de bens disponíveis, as seguintes áreas localizadas no 

Loteamento Pousada das Nascentes: 

 

1. Quadra 33, com área superficial de 5.164,60 m² (cinco mil, cento e 

sessenta e quatro vírgula sessenta metros quadrados), medindo 66,83 

m (sessenta e três vírgula oitenta e três metros) de frente com a Rua 

Eufrázia Baiana, antiga Rua Samambaias; 90,00 m (noventa metros) de 

fundos com a Rua Waldomiro Teodoro Rios, antiga Rua dos Cedros; 

53,00 m (cinqüenta e três metros) ao lado direito com Rua Gerson 

Menezes, antiga Rua das Palmeiras; 8,27 m (oito vírgula vinte e sete 

metros) com a Rua Dolendária Vitória de Moraes, antiga Rua das 

Acácias, e 55,11 m (cinqüenta e cinco vírgula onze metros) com área 

de F. More, e 4,95m (quatro vírgula noventa e cinco metros) de 

chanfros, referente ao Registro nº 04 da Matrícula n.º 2096, Livro 2-J, 

fls. 168 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajá. 

 

2. Quadra 61, com área superficial de 4.546,75 m² (quatro mil, 

quinhentos e quarenta e seis vírgula setenta e cinco metros quadrados), 

medindo 90.00m (noventa metros) de frente, confrontando-se com a 

Rua Ana Cândida da Silva, antiga Rua Oito; 101,64 m (cento e um 

metros e sessenta e quatro centímetros) de fundos, confrontando-se 

com sucessores de Antonio Luiz de Moraes; 58,68 m (cinqüenta e oito 

metros e sessenta e oito centímetros) do lado direito, confrontando-se 

com a Rua dos Ipês, hoje Rua Joana Barbosa de Souza; 28,32 (vinte e 

oito metros e trinta e dois centímetros do lado esquerdo, confrontando-

se com a Rua Onze, hoje, Rua Rita Gonçalves de Moraes e 4,95 

(quatro metros e noventa e cinco centímetros) de chanfro, referente ao 

Registro nº 04 da Matrícula n.º 2096, Livro 2-J, fls. 168 do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Itajá. 

 

3. Quadra 62, com área superficial de 7.270,21 m² (sete mil, duzentos e 

setenta vírgula vinte e um metros quadrados), medindo 86,45 m (oitenta 

e seis metros e quarenta e cinco centímetros) de frente, confrontando-

se com a Rua Ana Cândida da Silva, antiga Rua Oito; 93,81 m (noventa 

e três metros e oitenta e um centímetros) de fundos, confrontando-se 

com sucessores de Antonio Luiz de Moraes; 74,76 m (setenta e quatro 

metros e setenta e dois centímetros) do lado direito, confrontando-se 

com Manoel Ferraz de Moraes; 63,39 (sessenta e três metros e trinta e 
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nove centímetros) do lado esquerdo, confrontando-se com a Rua Joana 

Barbosa de Souza, antiga Rua dos Ipês e 4,95 m (quatro metros e 

noventa e cinco centímetros) de chanfro, referente ao Registro nº 04 da 

Matrícula n.º 2096, Livro 2-J, fls. 168 do Cartório de Registro de Imóveis 

da Comarca de Itajá. 

 

 Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos à 30 de dezembro de 2007. 

 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado 
de Goiás, no primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e nove. 

 
 
 

ÁLVARO CONRADO FRANCISCO 
Prefeito Municipal 


