Portaria n.º 5649
De 03 de julho de 2020

NOMEIA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.

O Prefeito Municipal de Itaú de Minas(MG), Sr. Ronilton Gomes Cintra, usando
das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, NOMEIA os
senhores RALF RAFAEL VALVASSORA DE MORAES, FLÁVIA RANGEL DE OLIVEIRA
PEREIRA E FÁBIO CASTRO ALVES, para procederem a avaliação de imóveis, de
interesse do Município, assim constituídos:
O imóvel urbano, de propriedade do Sr. Rubens Donizeti Gomes e esposa,
situado no Município de Itaú de Minas, no lugar denominado Fazenda Monte Alto, com a
área de 512,44m² (quinhentos e doze metros e quarenta e quatro centímetros
quadrados), aqui designado por LOTE-1(um), desmembrado da GLEBA A-5,
compreendido dentro das seguintes divisas e confrontações: inicia-se a descrição deste
perímetro no ponto 1 (um), ponto de confluência entre a Rua Maria Rodrigues de Melo
do Conjunto Habitacional Alvorada, Lote-1 e Gleba-17, distantes 15,513m (quinze
metros e quinhentos e treze milímetros) da lateral direita da faixa de domínio da Rodovia
MG-050; deste segue confrontando pela frente com a Rua Maria Rodrigues de Melo,
com os seguintes rumos e distâncias; 18º40’13” NE e 6,635m (seis metros e seiscentos
e trinta e cinco milímetros) até o ponto 44; 28º57’15” NE e 29,752m (vinte e nove metros
e setecentos e cinqüenta e dois milímetros) até o ponto 2 (dois); volve à direita e deste,
segue confrontando com o Lote-2, com o seguinte rumo e distância; 61º02’45” SE e
25,00m (vinte e cinco metros) até o ponto 3 (três); volve à direita e deste, segue
confrontando com a Gleba-17, com os seguintes rumos e distâncias; 28º57’15” SW e
3,47m (três metros e quarenta e sete centímetros) até o ponto 4 (quatro); 64º55’41” SW
e 40,543m (quarenta metros e quinhentos e quarenta e três milímetros) até o ponto 1
(um); ponto inicial da descrição deste perímetro. Imóvel regularmente matriculado sob o
n.º M-12956, do Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Pratápolis/MG.
O imóvel urbano, de propriedade do Sr. Rubens Donizeti Gomes e esposa,
situado no Município de Itaú de Minas, no lugar denominado Fazenda Monte Alto, com a
área de 250,00 m² (duzentos e cinqüenta metros quadrados),aqui designado por LOTE2 (dois) desmembrado da GLEBA A-5, distante 51,90m (cinqüenta e um metros e
noventa centímetros) da lateral direita da faixa de domínio da Rodovia MG-050,
compreendido dentro das seguintes divisas e confrontações: pela frente confronta com
a Rua Maria Rodrigues de Melo do Conjunto Habitacional Alvorada e mede 10,00m (dez
metros); pela direita, de quem do imóvel olha para a rua, confronta com o Lote-3 e mede
25,00(vinte e cinco metros); pelos fundos confronta com a Gleba-17 e mede 10,00m
(dez metros); pelo lado esquerdo confronta com o Lote-1 e mede 25,00m (vinte e cinco
metros). Imóvel regularmente matriculado sob o nº M-12957, do Livro 02, do Cartório de
Registro de Imóveis de Pratápolis/MG.

O imóvel, de propriedade do Município de Itaú de Minas, situado no Jardim
Pinheiros, constituído pelo LOTE-03, Quadra 01, medindo 9,00m (nove metros) de
frente para a RUA ACRE; 9,00m (nove metros) de fundos, confrontando com Área
Verde; 23,00m ( vinte e três metros) do lado esquerdo, confrontando com o Lote 02 e
23,00m (vinte e três metros) do lado direito, confrontando com o Lote-04, encerrando a
área total de 207,00m² (duzentos e sete metros quadrados). Imóvel regularmente
matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Pratápolis sob o n.º 3.852.
O imóvel, de propriedade do Município de Itaú de Minas, situado no Jardim
Pinheiros, constituído pelo LOTE-04, da Quadra-01, medindo 9,00m (nove metros) de
frente para a RUA ACRE, esquina com Rua Espírito Santo; 9,00m (nove metros) de
fundos; 23,00m (vinte e três metros) do lado direito e 23,00m (vinte e três metros) do
lado esquerdo, confrontando pelo lado direito com a Rua Espírito Santo, pelo lado
esquerdo com o Lote-03 e fundos com Área Verde, encerrando a área total de 207,00m²
(duzentos e sete metros quadrados). Imóvel regularmente matriculado no Cartório de
Registro de Imóveis de Pratápolis sob o n.º 3.853.

Art. 1º - O imóvel de propriedade do particular é de interesse do município para
permuta objetivando a futura entrada da Rodovia MG-050 para a Avenida Engenheiro
Manoel Batista.
Art. 2º – Os avaliadores depois de verificados todas as condições geográficas,
topográfica e do mercado imobiliário local deverão apresentar o laudo técnico
circunstanciado.
Prefeitura Municipal de Itaú de Minas(MG), em 03 de julho de 2020.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

RONILTON GOMES CINTRA
PREFEITO MUNICIPAL

