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Autorização de alienação de bens imóveis do 

Município de Formosa e dá outras providências. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA, Estado de Goiás, aprovou, e eu, 

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º  Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a alienar, mediante avaliação 

prévia, nos termos do artigo 17, inciso I, da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993, e suas posteriores 

alterações os seguintes bens imóveis localizados no loteamento denominado Parque Laguna II, 

neste Município: 

 

I - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado “Parque 

Laguna II”, identificado pelo Lote nº 30 (trinta), da Quadra 56 (cinquenta e seis), com Frente, 

para a Rua Nassim Abdala Saad, medindo 10,00mts (dez metros); Fundo, limitando-se com a 

Rua Francisco Espírito Santo Lobo, medindo 30,00mts (trinta metros); e Lado Esquerdo, 

limitando-se com o lote 29 (vinte e nove), medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma 

área total de 300,00m² (trezentos metros quadrados) de extensão superficial. 

 

II - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado “Parque 

Laguna II”, identificado pelo Lote nº 10 (dez), da Quadra 05 (cinco), com Frente, para a Rua 

Manelzinho das Moças, medindo 10,00mts (dez metros);  Fundo, limitando-se com o  Lote 09 

(nove) , medindo 10,00mts (dez metros); Lado Direito, limitando-se com o lote 08 (oito), 

medindo 30,00mts (trinta metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o lote 12 (doze), medindo 

30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² (trezentos metros quadrados) 

de extensão superficial. 

 

III – Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado “Parque 

Laguna II”, identificado pelo Lote nº 02 (dois), da Quadra 20 (vinte), com Frente, para a Rua 

Albino Abadio de Oliveira, medindo 20,00mts (vinte metros); Fundo, limitando-se com a Rua 

Antonio Jonas de Castro, medindo 20mts (vinte metros);  Lado Direito, limitando-se com o lote 

03 (três), medindo 35,00mts (trinta e cinco metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o lote 01 

(um), medindo 35,00mts (trinta e cinco metros). Perfazendo-se uma área total de 700,00m² 

(setecentos metros quadrados) de extensão superficial. 

 

IV - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado “Parque 

Laguna II”, identificado pelo Lote nº 03 (três), da Quadra 20 (vinte), com Frente, para a Rua 

Albino Abadio de Oliveira, medindo 20mts (vinte metros); Fundo, limitando-se com a Rua 

Antonio Jonas de Castro, medindo 20mts (vinte metros); Lado Direito, limitando-se com o lote 

04 (quatro), medindo 35,00mts (trinta e cinco metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o lote 

02 (dois), medindo 35,00mts (trinta e cindo metros). Perfazendo-se uma área total de 700,00m² 

(setecentos metros quadrados) de extensão superficial. 

 

V - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado “Parque 

Laguna II”,identificado pelo Lote nº 01 (um), da Quadra 21 (vinte e um), com Frente, para a 

Rua Albino Abadio de Oliveira, medindo 15,00mts (quinze metros); Fundo, limitando-se com a 
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Rua Antonio Jonas de Castro, medindo 15,00mts (quinze metros); Lado Direito, limitando-se 

com o lote 02 (dois), medindo 35,00mts (trinta e cinco metros); e Lado Esquerdo, limitando-se 

com a Rua Tasso Dutra, medindo 35,00mts (trinta e cinco metros). Perfazendo-se uma área total 

de 525,00 m² (quinhentos e vinte e cinto metros quadrados) de extensão superficial. 

 

VI - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado “Parque 

Laguna II”, identificado pelo lote nº 02 (dois), da Quadra 21 (vinte e um), com Frente, para a 

Rua Albino Abadio de Oliveira, medindo 15,00mts (quinze metros); Fundo, limitando-se com a 

Rua Antonio Jonas de Castro, medindo 15,00mts (quinze metros);  Lado Direito, limitando-se 

com o lote 03 (três), medindo 35,00mts (trinta e cindo metros); e Lado Esquerdo, limitando-se 

com o lote 01 (um), medindo35,00mts (trinta e cinco metros). Perfazendo-se uma área total de 

525,00m² (quinhentos e vinte e cinco metros quadrados) de extensão superficial. 

 

VII - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado “Parque 

Laguna II”, identificado pelo lote nº 03 (três), da Quadra 21 (vinte e um), com Frente, para a 

Rua Albino Abadio de Oliveira, medindo 15,00mts (quinze metros); Fundo, limitando-se com a 

Rua Antonio Jonas de Castro, medindo 15,00mts (quinze metros);  Lado Direito, limitando-se 

com o lote 04 (quatro), medindo 35,00mts (trinta e cindo metros); e Lado Esquerdo, limitando-se 

com o lote 02 (dois), medindo35,00mts (trinta e cinco metros). Perfazendo-se uma área total de 

525,00m² (quinhentos e vinte e cinco metros quadrados) de extensão superficial. 

 

VIII - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado “Parque 

Laguna II”, identificado pelo lote nº 04 (quatro), da Quadra 21 (vinte e um), com Frente, para a 

Rua Albino Abadio de Oliveira, medindo 15,00mts (quinze metros); Fundo, limitando-se com a 

Rua Antonio Jonas de Castro, medindo 15,00mts (quinze metros);  Lado Direito, limitando-se 

com o lote 05 (cinco), medindo 35,00mts (trinta e cindo metros); e Lado Esquerdo, limitando-se 

com o lote 03 (três), medindo35,00mts (trinta e cinco metros). Perfazendo-se uma área total de 

525,00m² (quinhentos e vinte e cinco metros quadrados) de extensão superficial. 

 

IX - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado “Parque 

Laguna II”, identificado pelo lote nº 05 (cinco), da Quadra 21 (vinte e um), com Frente, para a 

Rua Albino Abadio de Oliveira, medindo 15,00mts (quinze metros); Fundo, limitando-se com a 

Rua Antonio Jonas de Castro, medindo 15,00mts (quinze metros);  Lado Direito, limitando-se 

com o lote 06 (seis), medindo 35,00mts (trinta e cindo metros); e Lado Esquerdo, limitando-se 

com o lote 04 (três), medindo35,00mts (trinta e cinco metros). Perfazendo-se uma área total de 

525,00m² (quinhentos e vinte e cinco metros quadrados) de extensão superficial. 

 

X - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado “Parque 

Laguna II”, identificado pelo lote nº 28 (vinte e oito), da Quadra 05 (cinco), com Frente, para a 

Rua Djalma Chaves, medindo 10,00mts (dez  metros); Fundo, limitando-se com o lote 24 (vinte 

e quatro), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com o lote 29 (vinte e 

nove), medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o lote 27 (vinte e 

sete), medindo30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² (trezentos 

metros quadrados) de extensão superficial. 
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XI - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado “Parque 

Laguna II”, identificado pelo lote nº 24 (vinte e quatro), da Quadra 05 (cinco), com Frente, para 

a Rua Manelzinho das Moças, medindo 10,00mts (dez metros); Fundo, limitando-se com o lote 

23 (vinte e três), medindo 10,00mts (dez metros);  Lado Direito, limitando-se com o lote 22 

(vinte e dois), medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o lote 30 

(trinta), 29(vinte e nove) e 28(vinte e oito) medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma 

área total de 300,00m² (trezentos metros quadrados) de extensão superficial. 

 

XII - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado “Parque 

Laguna II”, identificado pelo lote nº 22 (vinte e dois), da Quadra 05 (cinco), com Frente, para a 

Rua Manelzinho das Moças, medindo 10,00mts (dez metros); Fundo, limitando-se com o lote 21 

(vinte e um), medindo 10,00mts (dez metros); Lado Direito, limitando-se com o lote 20 (vinte), 

medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o lote 24 (vinte e quatro),  

medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² (trezentos metros 

quadrados) de extensão superficial. 

 

XIII - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado “Parque 

Laguna II”, identificado pelo lote nº 20 (vinte), da Quadra 05 (cinco), com Frente, para a Rua 

Manelzinho das Moças, medindo 10,00mts (dez metros); Fundo, limitando-se com o lote 19 

(dezenove), medindo 10,00mts (dez metros);  Lado Direito, limitando-se com o lote 18 (dezoito), 

medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o lote 22 (vinte e dois),  

medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² (trezentos metros 

quadrados) de extensão superficial. 

 

XIV - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 18 (dezoito), da Quadra 05 (cinco), com Frente, para a Rua 

Manelzinho das Moças, medindo 10,00mts (dez  metros); Fundo, limitando-se com o lote 17 

(dezessete), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com o lote 16 

(dezesseis), medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o lote 20 

(vinte),  medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² (trezentos 

metros quadrados) de extensão superficial. 

 

XV - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 16 (dezesseis), da Quadra 05 (cinco), com Frente, para a 

Rua Manelzinho das Moças, medindo 10,00mts (dez  metros); Fundo, limitando-se com o lote 15 

(quinze), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com o lote 14 (quatorze), 

medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o lote 18 (dezoito),  

medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² (trezentos metros 

quadrados) de extensão superficial. 

 

XVI - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 08 (oito), da Quadra 05 (cinco), com Frente, para a Rua 

Manelzinho das Moças, medindo 10,00mts (dez  metros); Fundo, limitando-se com o lote 07 

(sete), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com os lotes 1,2,3 (um, dois, 

três), medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o lote 10 (dez),  
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medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² (trezentos metros 

quadrados) de extensão superficial. 

 

XVII - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 12 (doze), da Quadra 05 (cinco), com Frente, para a Rua 

Manelzinho das Moças, medindo 10,00mts (dez  metros); Fundo, limitando-se com o lote 11 

(onze), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com o lote 10 (dez), 

medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o lote 14 (quatorze),  

medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² (trezentos metros 

quadrados) de extensão superficial. 

 

XVIII - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado 

“Parque Laguna II”, identificado pelo lote nº 19 (dezenove), da Quadra 49 (quarenta e nove), 

com Frente, para a Rua Pedro Chaves Filho, medindo 10,00mts (dez  metros); Fundo, limitando-

se com o lote 20 (vinte), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com o lote 

21 (vinte e um), medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o lote 17 

(dezessete),  medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² 

(trezentos metros quadrados) de extensão superficial. 

 

XIX - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 24 (vinte e quatro), da Quadra 49 (quarenta e nove), com 

Frente, para a Rua Rosário Tavares dos Santos , medindo 10,00mts (dez  metros); Fundo, 

limitando-se com o lote 23 (vinte e três), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, 

limitando-se com o lote 22 (vinte e dois), medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, 

limitando-se com o lote 26 (vinte e seis),  medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma 

área total de 300,00m² (trezentos metros quadrados) de extensão superficial. 

 

XX - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 07 (sete), da Quadra 52 (cinqüenta e dois), com Frente, 

para a Rua Rosário Tavares dos Santos  , medindo 10,00mts (dez  metros); Fundo, limitando-se 

com o lote 09 (nove), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com o lote 08 

(oito), medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o lote 06 (seis),  

medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² (trezentos metros 

quadrados) de extensão superficial. 

 

XXI - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 11 (onze), da Quadra 52 (cinqüenta e dois), com Frente, 

para a Rua João da Costa Pinto  , medindo 10,00mts (dez  metros); Fundo, limitando-se com o 

lote 12 (doze), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com o lote 13 

(treze), medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o lote 09 (nove),  

medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² (trezentos metros 

quadrados) de extensão superficial. 

 

XXII - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 13 (treze), da Quadra 52 (cinqüenta e dois), com Frente, 
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para a Rua João da Costa Pinto  , medindo 10,00mts (dez  metros); Fundo, limitando-se com o 

lote 14 (quatorze), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com o lote 15 

(quinze), medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o lote 11 

(onze),  medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² (trezentos 

metros quadrados) de extensão superficial. 

 

XXIII - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado 

¨Parque Laguna II¨, identificado pelo lote nº 20 (vinte), da Quadra 53 (cinqüenta e três ), com 

Frente, para a Rua José Theodolino Filho , medindo 10,00mts (dez  metros); Fundo, limitando-se 

com o lote 21 (vinte e um), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com o 

lote 18 (dezoito), medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o lote 

22 (vinte e dois),  medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² 

(trezentos metros quadrados) de extensão superficial. 

 

XXIV - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 26 (vinte e seis), da Quadra 58 (cinqüenta e oito), com 

Frente, para a Avenida Joaquim Antônio de Magalhães , medindo 10,00mts (dez  metros); 

Fundo, limitando-se com o lote 23 (vinte e três), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, 

limitando-se com o lote 27 (vinte e sete), medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, 

limitando-se com o lote 25 (vinte e cinco),  medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se 

uma área total de 300,00m² (trezentos metros quadrados) de extensão superficial. 

 

XXV - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 27 (vinte e sete), da Quadra 58 (cinqüenta e oito), com 

Frente, para a Avenida Joaquim Antônio de Magalhães , medindo 10,00mts (dez  metros); 

Fundo, limitando-se com o lote 24 (vinte e quatro), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado 

Direito, limitando-se com o lote 28 (vinte e oito), medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado 

Esquerdo, limitando-se com o lote 26 (vinte e seis),  medindo 30,00mts (trinta metros). 

Perfazendo-se uma área total de 300,00m² (trezentos metros quadrados) de extensão superficial. 

 

XXVI - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 01 (um), da Quadra 65 (setenta e cinco ), com Frente, para 

a Rua sem Denominação , medindo 15,00mts (quinze  metros); Fundo, limitando-se com a Rua 

Sem Denominação, medindo 15,00mts (quinze  metros);  Lado Direito, limitando-se com a Rua 

Moacyr Pereira Dutra, medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o 

lote 02 (dois),  medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² 

(trezentos metros quadrados) de extensão superficial. 

 

XXVII - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado 

¨Parque Laguna II¨, identificado pelo lote nº 02 (dois), da Quadra 65 (setenta e cinco ), com 

Frente, para a Rua sem Denominação , medindo 15,00mts (quinze  metros); Fundo, limitando-se 

com a Rua Sem Denominação, medindo 15,00mts (quinze  metros);  Lado Direito, limitando-se 

com o lote 01 (um), medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o 

lote 03 (três),  medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 450,00m² 

(quatrocentos e cinquenta metros quadrados) de extensão superficial. 
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XXVIII - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado 

¨Parque Laguna II¨, identificado pelo lote nº 16 (dezesseis), da Quadra 67 (setenta e sete ), com 

Frente, para a Rua Rosalvo Olimpio Costa , medindo 10,00mts (dez metros); Fundo, limitando-

se com o lote 15 (quinze), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com o 

lote 14 (quatorze), medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o lote 

18 (dezoito),  medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² 

(trezentos metros quadrados) de extensão superficial. 

 

XXIX - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 16 (dezesseis), da Quadra 71 (setenta e um ), com Frente, 

para a Rua Sebastião Spindola de Athaídes , medindo 10,00mts (dez metros); Fundo, limitando-

se com o lote 15 (quinze), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com o 

lote 14 (quatorze), medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o lote 

18 (dezoito),  medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² 

(trezentos metros quadrados) de extensão superficial. 

 

XXX - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 12 (doze), da Quadra 71 (setenta e um ), com Frente, para a 

Rua Sebastião Spindola de Athaídes , medindo 10,00mts (dez metros); Fundo, limitando-se com 

o lote 11 (onze), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com o lote 10 

(dez), medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o lote 14 

(quatorze),  medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² 

(trezentos metros quadrados) de extensão superficial. 

 

XXXI - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 11 (onze), da Quadra 73 (setenta e três ), com Frente, para 

a Rua Rosalvo Olimpio Costa , medindo 10,00mts (dez metros); Fundo, limitando-se com o lote 

12 (doze), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com o lote 13 (treze), 

medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o lote 09 (nove),  

medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² (trezentos metros 

quadrados) de extensão superficial. 

 

XXXII - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado 

¨Parque Laguna II¨, identificado pelo lote nº 12 (doze), da Quadra 73 (setenta e três ), com 

Frente, para a Rua Rua Sebastião Spíndola de Ataídes , medindo 10,00mts (dez metros); Fundo, 

limitando-se com o lote 11 (onze), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se 

com o lote 10 (dez), medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o 

lote 14 (quatorze),  medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² 

(trezentos metros quadrados) de extensão superficial. 

 

XXXIII - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado 

¨Parque Laguna II¨, identificado pelo lote nº 13 (treze), da Quadra 73 (setenta e três ), com 

Frente, para a Rua Rosalvo Olimpo Costa , medindo 10,00mts dez metros); Fundo, limitando-se 

com o lote 14 (quatorze), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com o 
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lote 15 (quinze), medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o lote 

11 (onze),  medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² 

(trezentos metros quadrados) de extensão superficial. 

 

XXXIV - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado 

¨Parque Laguna II¨, identificado pelo lote nº 14 (quatorze), da Quadra 73 (setenta e três ), com 

Frente, para a Rua  Sebastião Spíndola de Ataídes, medindo 10,00mts dez metros); Fundo, 

limitando-se com o lote 13 (treze), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se 

com o lote 12 (doze), medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o 

lote 16 (dezesseis),  medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² 

(trezentos metros quadrados) de extensão superficial. 

XXXV - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado 

¨Parque Laguna II¨, identificado pelo lote nº 16 (dezesseis), da Quadra 73 (setenta e três ), com 

Frente, para a Rua  Sebastião Spíndola de Ataídes , medindo 10,00mts dez metros); Fundo, 

limitando-se com o lote 15 (quinze), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-

se com o lote 14 (quatorze), medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se 

com o lote 18 (dezoito),  medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 

300,00m² (trezentos metros quadrados) de extensão superficial. 

 

XXXVI - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado 

¨Parque Laguna II¨, identificado pelo lote nº 18 (dezoito), da Quadra 73 (setenta e três ), com 

Frente, para a Rua  Sebastião Spíndola de Ataídes , medindo 10,00mts dez metros); Fundo, 

limitando-se com o lote 17 (dezessete), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, 

limitando-se com o lote 16 (dezesseis), medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, 

limitando-se com o lote 20 (vinte),  medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área 

total de 300,00m² (trezentos metros quadrados) de extensão superficial. 

 

XXXVII - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado 

¨Parque Laguna II¨, identificado pelo lote nº 24 (vinte e quatro), da Quadra 73 (setenta e três ), 

com Frente, para a Rua Sebastião Spíndola de Ataídes , medindo 10,00mts dez metros); Fundo, 

limitando-se com o lote 23 (vinte e três), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, 

limitando-se com o lote 22 (vinte e dois), medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, 

limitando-se com o lote 28 (vinte e oito), 29 (vinte e nove); e 30 (trinta)  medindo 30,00mts 

(trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² (trezentos metros quadrados) de 

extensão superficial. 

 

XXXVIII - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado 

¨Parque Laguna II¨, identificado pelo lote nº 22 (vinte e dois), da Quadra 73 (setenta e três ), 

com Frente, para a Rua  Sebastião Spíndola de Ataídes , medindo 10,00mts dez metros); Fundo, 

limitando-se com o lote 21 (vinte e um), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, 

limitando-se com o lote 20 (vinte), medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, 

limitando-se com o lote 24 (vinte e quatro),  medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se 

uma área total de 300,00m² (trezentos metros quadrados) de extensão superficial. 
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XXXIX - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado 

¨Parque Laguna II¨, identificado pelo lote nº 20 (vinte), da Quadra 73 (setenta e três ), com 

Frente, para a Rua   Sebastião Spíndola de Ataídes , medindo 10,00mts dez metros); Fundo, 

limitando-se com o lote 19 (dezenove), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, 

limitando-se com o lote 18 (dezoito), medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, 

limitando-se com o lote 22 (vinte e dois),  medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma 

área total de 300,00m² (trezentos metros quadrados) de extensão superficial. 

 

XL - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 03 (três), da Quadra 75 (setenta e cinco ), com Frente, para 

a Rua Padre Tiago , medindo 15,00mts (quinze metros); Fundo, limitando-se com a Rua Antônio 

Pereira de Araújo, medindo 15,00mts (quinze  metros);  Lado Direito, limitando-se com o lote 04 

(quatro), medindo 40,00mts (quarenta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o lote 02 ( 

dois),  medindo 40,00mts (quarenta metros). Perfazendo-se uma área total de 600,00m² 

(seiscentos metros quadrados) de extensão superficial. 

XLI - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 04 (quatro), da Quadra 75 (setenta e cinco), com Frente, 

para a Rua Padre Tiago , medindo 15,00mts (quinze metros); Fundo, limitando-se com a Rua 

Antônio Pereira de Araújo, medindo 15,00mts (quinze  metros);  Lado Direito, limitando-se com 

o lote 05 (cinco), medindo 40,00mts (quarenta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o 

lote 03 ( três),  medindo 40,00mts (quarenta metros). Perfazendo-se uma área total de 600,00m² 

(seiscentos metros quadrados) de extensão superficial. 

 

XLII - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 01 (um), da Quadra 78 (setenta e oito), com Frente, para a 

Rua Gabriel Monteiro Guimarães  , medindo 10,00mts (dez metros); Fundo, limitando-se com o 

lote 06, medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com o lote 02 (dois), 

medindo 30,00mts (trinta metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com a Rua Francisco Monteiro 

Guimarães,  medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² 

(trezentos metros quadrados) de extensão superficial. 

 

XLIII - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 02 (dois), da Quadra 78 (setenta e oito ), com Frente, para a 

Rua Gabriel Monteiro Guimarães , medindo 10,00mts(dez metros); Fundo, limitando-se com o 

lote 06(seis), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com o lote 03 (três), 

medindo 30,00mts (trinta metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com  o lote 01 (um),  medindo 

30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² (trezentos metros quadrados) 

de extensão superficial. 

 

XLIV - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 03 (três), da Quadra 78 (setenta e oito ), com Frente, para a 

Rua Gabriel Monteiro Guimarães , medindo 10,00mts(dez metros); Fundo, limitando-se com o 

lote 06 (seis), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com o lote 04 

(quatro), medindo 30,00mts (trinta metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com  o lote 02 (dois),  
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medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² (trezentos metros 

quadrados) de extensão superficial. 

 

XLV - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 04 (quatro), da Quadra 78 (setenta e oito ), com Frente, 

para a Rua Gabriel Monteiro Guimarães , medindo 10,00mts (dez metros); Fundo, limitando-se 

com o lote 06 (seis), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com o lote 05 

(cinco), medindo 30,00mts (trinta metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com  o lote 03 (três),  

medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² (trezentos metros 

quadrados) de extensão superficial. 

 

XLVI - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 05 (cinco), da Quadra 78 (setenta e oito ), com Frente, para 

a Rua Gabriel Monteiro Guimarães , medindo 21,00mts (vinte e um metros); Fundo, limitando-

se com o lote 06 (seis), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com a 

Avenida Sebastião Monteiro Guimarães,  medindo 32,00mts (trinta e dois metros); e Lado 

Esquerdo, limitando-se com  o lote 04 (quatro),  medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-

se uma área total de 495,00m² (quatrocentos e noventa e cinco metros quadrados) de extensão 

superficial. 

 

XLVII - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado 

¨Parque Laguna II¨, identificado pelo lote nº 06 (seis), da Quadra 78 (setenta e oito ), com 

Frente, para a Avenida Sebastião Monteiro Guimarães , medindo 10,00mts (dez  metros); Fundo, 

limitando-se com a Rua Francisco Monteiro Guimarães , medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado 

Direito, limitando-se com o Lote 07 (sete),  medindo 48,00mts (quarenta e oito metros); e Lado 

Esquerdo, limitando-se com  os lotes 01 (um) à 05 (cinco), medindo 52,00mts (cinquenta e dois 

metros). Perfazendo-se uma área total de 500,00m² (quinhentos metros quadrados) de extensão 

superficial. 

 

XLVIII - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado 

¨Parque Laguna II¨, identificado pelo lote nº 07 (sete), da Quadra 78 (setenta e oito ), com 

Frente, para a Avenida Sebastião Monteiro Guimarães , medindo 10,00mts (dez metros); Fundo, 

limitando-se com a Rua Francisco Monteiro Guimarães, medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado 

Direito, limitando-se com o lote 08 (oito), medindo 44,00mts (quarenta e quatro  metros); e Lado 

Esquerdo, limitando-se com  o lote 06 (seis),  medindo 48,00mts (quarenta e oito metros). 

Perfazendo-se uma área total de 460,00m² (quatrocentos e sessenta  metros quadrados) de 

extensão superficial. 

 

XLIX - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 08 (oito), da Quadra 78 (setenta e oito ), com Frente, para a 

Avenida Sebastião Monteiro Guimarães , medindo 10,00mts (dez  metros); Fundo, limitando-se 

com a Rua Francisco Monteiro Guimarães , medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, 

limitando-se com o Lote 09 (nove),  medindo 40,00mts (quarenta  metros); e Lado Esquerdo, 

limitando-se com  o lote 07 (sete), medindo 44,00mts (quarenta e quatro metros). Perfazendo-se 

uma área total de 420,00m² (quatrocentos e vinte metros quadrados) de extensão superficial. 
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L - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 01 (um), da Quadra 97 (noventa e sete), com Frente, para a 

Rua Mathias José de Araújo, medindo 10,00mts (dez  metros); Fundo, limitando-se com o Lote 

08 (oito), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com o Lote 02 (dois),  

medindo 30,00mts (trinta metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com a Rua Eduardo Nunes 

Martins, medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² (trezentos 

metros quadrados) de extensão superficial. 

 

LI - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 11 (onze), da Quadra 91 (noventa e um), com Frente, para 

a Rua Celso Caldeira Nunes, medindo 10,00mts (dez  metros); Fundo, limitando-se com o Lote 

12 (doze), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com o Lote 13 (treze),  

medindo 30,00mts (trinta metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o Lote 09 (nove), 

medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² (trezentos metros 

quadrados) de extensão superficial. 

 

LII - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna  II¨, identificado pelo lote nº 15 (quinze), da Quadra 91 (noventa e um), com Frente, 

para a Rua Celso Caldeira Nunes, medindo 10,00mts (dez  metros); Fundo, limitando-se com o 

Lote 16 (dezesseis), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com o Lote 17 

(dezessete),  medindo 30,00mts (trinta metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o Lote 13 

(treze), medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² (trezentos 

metros quadrados) de extensão superficial. 

 

LIII - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 18 (dezoito), da Quadra 37 (trinta e sete), com Frente, para 

a Rua Salim Bittar, medindo 10,00mts(dez  metros); Fundo, limitando-se com o Lote 17 

(dezessete), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com o Lote 16 

(dezesseis),  medindo 30,00mts (trinta metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com os  Lotes  24 

(vinte e quatro), 26 (vinte e seis) e 22 (vinte e dois) medindo 30,00mts (trinta metros). 

Perfazendo-se uma área total de 300,00m² (trezentos metros quadrados) de extensão superficial. 

 

LIV - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 05 (cinco), da Quadra 28 (vinte e oito), com Frente, para a 

Rua Waldemar Guimarães, medindo 10,00mts (dez  metros); Fundo, limitando-se com o Lote 07 

(sete), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com o Lote 06 (seis),  

medindo 30,00mts (trinta metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o  Lote 04 (quatro) 

medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² (trezentos metros 

quadrados) de extensão superficial. 

 

LV - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 03 (três), da Quadra 27 (vinte e sete), com Frente, para a 

Rua Antônio Jonas de Castro , medindo 10,00mts (dez  metros); Fundo, limitando-se com a 

Avenida Contorno, medindo 11,00mts (onze  metros);  Lado Direito, limitando-se com o Lote 05 
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(cinco), medindo 43,00mts (quarenta e três metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o  Lote 

02 (dois) medindo 36,00mts (trinta e seis metros). Perfazendo-se uma área total de 395,00mts2 

(trezentos e noventa e cinco  metros quadrados) de extensão superficial. 

 

LVI - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 05 (cinco), da Quadra 27-A (vinte e sete-A), com Frente, 

para a Rua Antônio Jonas de Castro , medindo 10,00mts (dez  metros); Fundo, limitando-se com 

o Lote 04 (quatro), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com o Lote 07 

(sete), medindo 40,00mts (quarenta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o  Lote 03 

(três) medindo 40,00mts (quarenta  metros). Perfazendo-se uma área total de 400,00m² 

(quatrocentos  metros quadrados) de extensão superficial. 

 

LVII - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 10 (dez), da Quadra 18 (dezoito), com Frente, para a Rua 

Antônio Jonas de Castro , medindo 10,00mts (dez  metros); Fundo, limitando-se com o Lote 13 

(treze), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com o Lote 08 (oito), 

medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o  Lote 12 (doze) 

medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² (trezentos metros 

quadrados) de extensão superficial. 

 

LVIII - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 03 (três), da Quadra 11 (onze), com Frente, para a Rua 

Rosário Tavares dos Santos , medindo 10,00mts (dez  metros); Fundo, limitando-se com o Lote 

08 (oito), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com o Lote 04 (quatro), 

medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o  Lote 02 (dois) 

medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² (trezentos metros 

quadrados) de extensão superficial. 

 

LIX - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 12 (doze), da Quadra 11 (onze), com Frente, para a Rua 

Albino Abadio de Oliveira , medindo 10,00mts (dez  metros); Fundo, limitando-se com o Lote 

11 (onze), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com o Lote 10 (dez), 

medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o  Lote 14 (quatorze) 

medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² (trezentos metros 

quadrados) de extensão superficial. 

 

LX - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 16 (dezesseis), da Quadra 11 (onze), com Frente, para a 

Rua Albino Abadio de Oliveira , medindo 10,00mts(dez  metros); Fundo, limitando-se com o 

Lote 15 (quinze), medindo 10,00mts (dez  metros);  Lado Direito, limitando-se com o Lote 14 

(quatorze), medindo 30,00mts (trinta  metros); e Lado Esquerdo, limitando-se com o  Lote 18 

(dezoito) medindo 30,00mts (trinta metros). Perfazendo-se uma área total de 300,00m² (trezentos 

metros quadrados) de extensão superficial. 
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LXI - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 03 (três), da Quadra 09 (nove), com Frente, para a Av. 

Maestro João Luiz do Espírito Santo, medindo 15,00mts(quinze metros); Fundo, limitando-se 

com a Rua Manezinho das Moças, medindo 15,00mts (quinze metros);  Lado Direito, limitando-

se com o Lote 04 (quatro), medindo 40,00mts (quarenta metros); e Lado Esquerdo, limitando-se 

com o  Lote 02 (dois) medindo 40,00mts (quarenta metros). Perfazendo-se uma área total de 

600,00m² (seiscentos metros quadrados) de extensão superficial. 

 

LXII - Um lote de terreno, situado nesta cidade, no loteamento denominado ¨Parque 

Laguna II¨, identificado pelo lote nº 04 (quatro), da Quadra 09 (nove), com Frente, para a Av. 

Maestro João Luiz do Espírito Santo, medindo 15,00mts (quinze metros); Fundo, limitando-se 

com a Rua Manezinho das Moças, medindo 15,00mts (quinze metros);  Lado Direito, limitando-

se com o Lote 03 (três), medindo 40,00mts (quarenta metros); e Lado Esquerdo, limitando-se 

com o  Lote 05 (cinco) medindo 40,00mts (quarenta metros). Perfazendo-se uma área total de 

600,00m² (seiscentos metros quadrados) de extensão superficial. 

 

Art. 2º  Nos termos do disposto na citada Lei nº 8.666/93, o valor da alienação de 

cada parcela será fixado por metro quadrado; previamente, em LAUDO elaborado pela 

Comissão de Avaliação de Imóveis, que deverá ser pago em parcela única. 

 

Art. 3º  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Formosa, 12 de novembro de 2013. 

 

 

 

IRON PEREIRA DA MOTA 

Presidente da Câmara 

 

 

 

 JESULINDO GOMES DE CASTRO  

1º Secretário 
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EDSONEY CALDEIRA NUNES    

                Secretário Geral 

 

 


