
 

 

 

 

 

  

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA 

Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 17.695.040/0001-06 

EDITAL 

 

EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. PRAZO 30 (TRINTA) 

DIAS. O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA/MG, no uso de suas 

atribuições legais, FAZ SABER aos terceiros eventualmente interessados, da Matrícula 

desconhecida do Cartório de Imóveis de Curvelo/MG, e aos proprietários confrontantes, 

que tramita perante o Município procedimento de regularização fundiária, que tem por 

objetivo regularizar a núcleo urbano informal consolidado no local denominado de Bairro 

CENTRO – Quadra 02, sendo que o perímetro abrangido pela demarcação/regularização 

é a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA 

Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 17.695.040/0001-06 

 

Lote: 01                        Endereço do imóvel: Rua: José Arcanjo da Silveira, Nº 61  

Área do imóvel: 334,31 m² 

 

Ocupante identificado: JOSÉ GERALDO LEITE SILVA 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.140,179m, Leste:542.141,508m e seguindo no azimute 148°04'27" numa 

distância de 12.07 metros com RUA JOSÉ ARCANJO DA SILVEIRA vamos ao ponto 

01; deflexionando à direita no azimute 238°04'27" e seguindo divisa com Lote-2 numa 

distância de 27.17 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

332°48'16" e seguindo divisa com Lote-12 numa distância de 13.05 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 60°05'29" e seguindo divisa com Lote-20 

numa distância de 18.38 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

60°12'34" e seguindo divisa com Lote-22 numa distância de 7.73 metros vamos ao ponto 

0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 02                          Endereço do imóvel: Rua: José Arcanjo da Silveira, Nº 51  

Área do imóvel: 346,85 m² 

 

Ocupante identificado: RALFO JOSÉ BENEVENUTO 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.129,935m, Leste:542.147,891m e seguindo no azimute 148°04'25" numa 

distância de 12.50 metros com RUA JOSÉ ARCANJO DA SILVEIRA vamos ao ponto 

01; deflexionando à direita no azimute 238°09'32" e seguindo divisa com Lote-3 numa 

distância de 28.42 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

333°46'33" e seguindo divisa com Lote-11 numa distância de 3.42 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 333°46'33" e seguindo divisa com Lote-12 numa 

distância de 9.10 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 58°04'27" 

e seguindo divisa com Lote-1 numa distância de 27.17 metros vamos ao ponto 0=PP, 

fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 03                               Endereço do imóvel: Rua: José Arcanjo da Silveira, Nº 41  

Área do imóvel: 316,52 m² 

 

Ocupante identificado: LEONARDO DOS REIS LOPES 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.119,326m, Leste:542.154,501m e seguindo no azimute 148°04'27" numa 

distância de 10.94 metros com RUA JOSÉ ARCANJO DA SILVEIRA vamos ao ponto 

01; deflexionando à direita no azimute 238°10'04" e seguindo divisa com Lote-4 numa 

distância de 29.48 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

333°38'22" e seguindo divisa com Lote-11 numa distância de 10.98 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 58°09'32" e seguindo divisa com Lote-2 

numa distância de 28.42 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e 

completando a descrição. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA 

Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 17.695.040/0001-06 

 

Lote: 04                                  Endereço do imóvel: Rua: José Arcanjo da Silveira, Nº 

31  

Área do imóvel: 331,30 m² 

 

Ocupante identificado: LUCIENE PEREIRA DA SILVA 

 

Memorial Descritivo:   O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.110,044m, Leste:542.160,285m e seguindo no azimute 148°04'27" numa 

distância de 11.00 metros com RUA JOSÉ ARCANJO DA SILVEIRA vamos ao ponto 

01; deflexionando à direita no azimute 238°08'27" e seguindo divisa com Lote-7 numa 

distância de 10.50 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

238°08'19" e seguindo divisa com Lote-6 numa distância de 10.48 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 238°08'36" e seguindo divisa com Lote-5 

numa distância de 9.74 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

334°28'44" e seguindo divisa com Lote-10 numa distância de 7.20 metros vamos ao 

ponto 05; deflexionando à direita no azimute 334°28'05" e seguindo divisa com Lote-11 

numa distância de 3.88 metros vamos ao ponto 06; deflexionando à direita no azimute 

58°10'04" e seguindo divisa com Lote-3 numa distância de 29.48 metros vamos ao 

ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 05                                  Endereço do imóvel: Rua: Matilde Pereira da Silveira, 

Nº 159  

Área do imóvel: 213,01 m² 

 

Ocupante identificado: TATIANE DE FREITAS SOUZA 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.072,648m, Leste:542.158,842m e seguindo no azimute 237°54'49" numa 

distância de 11.49 metros com RUA MATILDE PEREIRA DA SILVEIRA vamos ao 

ponto 01; deflexionando à direita no azimute 331°07'40" e seguindo divisa com RUA 

MATILDE PEREIRA DA SILVEIRA numa distância de 1.21 metros vamos ao ponto 02; 

deflexionando à direita no azimute 333°15'39" e seguindo divisa com Lote-8 numa 

distância de 14.50 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à direita no azimute 

333°18'30" e seguindo divisa com Lote-10 numa distância de 4.42 metros vamos ao ponto 

04; deflexionando à direita no azimute 58°08'36" e seguindo divisa com Lote-4 numa 

distância de 9.74 metros vamos ao ponto 05; deflexionando à direita no azimute 

148°08'23" e seguindo divisa com Lote-6 numa distância de 20.00 metros vamos ao ponto 

0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 06                                    Endereço do imóvel: Rua: Matilde Pereira da Silveira, 

Nº 147  

Área do imóvel: 209,77 m² 

 

Ocupante identificado: NATALIA CRISTINA BENEVENUTO SANTIAGO 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.078,190m, Leste:542.167,760m e seguindo no azimute 238°08'23" numa 



 

 

 

 

 

  

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA 

Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 17.695.040/0001-06 

distância de 10.50 metros com RUA MATILDE PEREIRA DA SILVEIRA vamos ao 

ponto 01; deflexionando à direita no azimute 328°08'23" e seguindo divisa com Lote-5 

numa distância de 20.00 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

58°08'19" e seguindo divisa com Lote-4 numa distância de 10.48 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 148°04'27" e seguindo divisa com Lote-7 numa 

distância de 20.00 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a 

descrição. 

 

 

Lote: 07                                                      Endereço do imóvel: Rua: Matilde Pereira 

da Silveira, Nº 135  

Área do imóvel: 210,00 m² 

 

Ocupante identificado: LUCIENE BENEVENUTO VIEIRA 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.083,733m, Leste:542.176,678m e seguindo no azimute 238°08'23" numa 

distância de 10.50 metros com RUA MATILDE PEREIRA DA SILVEIRA vamos ao 

ponto 01; deflexionando à direita no azimute 328°04'27" e seguindo divisa com Lote-6 

numa distância de 20.00 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

58°08'27" e seguindo divisa com Lote-4 numa distância de 10.50 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 148°04'27" e seguindo divisa com RUA JOSÉ 

ARCANJO DA SILVEIRA numa distância de 20.00 metros vamos ao ponto 0=PP, 

fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 08     Endereço do imóvel: Rua: Matilde Pereira da Silveira, Nº 123  

Área do imóvel: 224,60 m² 

 

Ocupante identificado: ANGELO MARQUES DE ALMEIDA 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.067,598m, Leste:542.148,522m e seguindo no azimute 240°13'26" numa 

distância de 15.20 metros com RUA MATILDE PEREIRA DA SILVEIRA vamos ao 

ponto 01; deflexionando à direita no azimute 331°39'10" e seguindo divisa com Lote-9 

numa distância de 14.69 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

60°59'48" e seguindo divisa com Lote-10 numa distância de 15.60 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 153°15'39" e seguindo divisa com Lote-5 numa 

distância de 14.50 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a 

descrição. 

 

 

Lote: 09     Endereço do imóvel: Rua: Matilde Pereira da Silveira, Nº 197  

Área do imóvel: 232,23 m² 

 

Ocupante identificado: ALEXANDRE MAURO DE ALMEIDA 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.060,049m, Leste:542.135,328m e seguindo no azimute 239°46'51" numa 

distância de 13.90 metros com RUA MATILDE PEREIRA DA SILVEIRA vamos ao 



 

 

 

 

 

  

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA 

Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 17.695.040/0001-06 

ponto 01; deflexionando à direita no azimute 288°14'55" e seguindo divisa com RUA 

MATILDE PEREIRA DA SILVEIRA numa distância de 1.90 metros vamos ao ponto 02; 

deflexionando à direita no azimute 327°27'37" e seguindo divisa com RUA MATILDE 

PEREIRA DA SILVEIRA numa distância de 13.70 metros vamos ao ponto 03; 

deflexionando à direita no azimute 61°17'57" e seguindo divisa com Lote-10 numa 

distância de 16.20 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

151°39'10" e seguindo divisa com Lote-8 numa distância de 14.69 metros vamos ao ponto 

0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

 

Lote: 10     Endereço do imóvel: Rua: Matilde Pereira da Silveira, S/N  

Área do imóvel: 396,56 m² 

 

Ocupante identificado: _______________________________________ 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.065,198m, Leste:542.114,144m e seguindo no azimute 327°27'37" numa 

distância de 12.80 metros com RUA MATILDE PEREIRA DA SILVEIRA vamos ao 

ponto 01; deflexionando à direita no azimute 63°09'38" e seguindo divisa com Lote-11 

numa distância de 33.23 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

154°28'44" e seguindo divisa com Lote-4 numa distância de 7.20 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 153°18'30" e seguindo divisa com Lote-5 numa 

distância de 4.42 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

240°59'48" e seguindo divisa com Lote-8 numa distância de 15.60 metros vamos ao ponto 

05; deflexionando à direita no azimute 241°17'57" e seguindo divisa com Lote-9 numa 

distância de 16.20 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a 

descrição. 

 

 

 

Lote: 11     Endereço do imóvel: Rua: Matilde Pereira da Silveira, Nº 117  

Área do imóvel: 569,11 m² 

 

Ocupante identificado: JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA SOBRINHO 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.075,988m, Leste:542.107,259m e seguindo no azimute 327°27'37" numa 

distância de 15.10 metros com RUA MATILDE PEREIRA DA SILVEIRA vamos ao 

ponto 01; deflexionando à direita no azimute 57°50'16" e seguindo divisa com Lote-12 

numa distância de 35.10 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

153°46'33" e seguindo divisa com Lote-2 numa distância de 3.42 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 153°38'22" e seguindo divisa com Lote-3 numa 

distância de 10.98 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

154°28'05" e seguindo divisa com Lote-4 numa distância de 3.88 metros vamos ao ponto 

05; deflexionando à direita no azimute 243°09'38" e seguindo divisa com Lote-10 numa 

distância de 33.23 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a 

descrição. 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA 

Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 17.695.040/0001-06 

 

Lote: 12    Endereço do imóvel: Rua: Matilde Pereira da Silveira, Nº 109  

Área do imóvel: 1023,17 m² 

 

Ocupante identificado:  __________________________________________ 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.088,718m, Leste:542.099,137m e seguindo no azimute 326°52'24" numa 

distância de 27.47 metros com RUA MATILDE PEREIRA DA SILVEIRA vamos ao 

ponto 01; deflexionando à direita no azimute 55°17'46" e seguindo divisa com Lote-14 

numa distância de 15.60 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

58°45'16" e seguindo divisa com Lote-14 numa distância de 22.45 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 151°45'46" e seguindo divisa com Lote-20 numa 

distância de 5.76 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

152°48'16" e seguindo divisa com Lote-1 numa distância de 13.05 metros vamos ao ponto 

05; deflexionando à direita no azimute 153°46'33" e seguindo divisa com Lote-2 numa 

distância de 9.10 metros vamos ao ponto 06; deflexionando à direita no azimute 

237°50'16" e seguindo divisa com Lote-11 numa distância de 35.10 metros vamos ao 

ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 14     Endereço do imóvel: Rua: Matilde Pereira da Silveira, 97  

Área do imóvel: 870,26 m² 

 

Ocupante identificado:  __________________________________________ 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.111,719m, Leste:542.084,128m e seguindo no azimute 326°54'19" numa 

distância de 1.43 metros com RUA MATILDE PEREIRA DA SILVEIRA vamos ao 

ponto 01; deflexionando à direita no azimute 238°10'55" e seguindo divisa com RUA 

MATILDE PEREIRA DA SILVEIRA numa distância de 1.04 metros vamos ao ponto 02; 

deflexionando à direita no azimute 325°52'55" e seguindo divisa com RUA MATILDE 

PEREIRA DA SILVEIRA numa distância de 11.20 metros vamos ao ponto 03; 

deflexionando à direita no azimute 56°36'39" e seguindo divisa com RUA MATILDE 

PEREIRA DA SILVEIRA numa distância de 1.40 metros vamos ao ponto 04; 

deflexionando à direita no azimute 327°00'29" e seguindo divisa com RUA MATILDE 

PEREIRA DA SILVEIRA numa distância de 8.70 metros vamos ao ponto 05; 

deflexionando à direita no azimute 56°59'56" e seguindo divisa com Lote-15 numa 

distância de 5.30 metros vamos ao ponto 06; deflexionando à direita no azimute 

329°25'14" e seguindo divisa com Lote-15 numa distância de 0.50 metros vamos ao ponto 

07; deflexionando à direita no azimute 55°27'15" e seguindo divisa com Lote-15 numa 

distância de 34.50 metros vamos ao ponto 08; deflexionando à direita no azimute 

151°45'46" e seguindo divisa com Lote-20 numa distância de 23.09 metros vamos ao 

ponto 09; deflexionando à direita no azimute 238°45'16" e seguindo divisa com Lote-12 

numa distância de 22.45 metros vamos ao ponto 10; deflexionando à direita no azimute 

235°17'46" e seguindo divisa com Lote-12 numa distância de 15.60 metros vamos ao 

ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA 

Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 17.695.040/0001-06 

 

Lote: 15     Endereço do imóvel: Rua: Matilde Pereira da Silveira, Nº 77  

Área do imóvel: 810,92 m² 

 

Ocupante identificado: _________________________________________ 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.129,706m, Leste:542.072,610m e seguindo no azimute 326°55'34" numa 

distância de 22.70 metros com RUA MATILDE PEREIRA DA SILVEIRA vamos ao 

ponto 01; deflexionando à direita no azimute 60°21'60" e seguindo divisa com Lote-16 

numa distância de 20.90 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

152°19'21" e seguindo divisa com Lote-18 numa distância de 0.98 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 62°30'13" e seguindo divisa com Lote-18 numa 

distância de 20.60 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

151°49'01" e seguindo divisa com Lote-20 numa distância de 17.15 metros vamos ao 

ponto 05; deflexionando à direita no azimute 235°27'15" e seguindo divisa com Lote-14 

numa distância de 34.50 metros vamos ao ponto 06; deflexionando à direita no azimute 

149°25'14" e seguindo divisa com Lote-14 numa distância de 0.50 metros vamos ao ponto 

07; deflexionando à direita no azimute 236°59'56" e seguindo divisa com Lote-14 numa 

distância de 5.30 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a 

descrição. 

 

 

Lote: 16     Endereço do imóvel: Rua: Matilde Pereira da Silveira, Nº 53 

Área do imóvel: 316,98 m² 

 

Ocupante identificado: EMANUELA CRISTINADA SILVA GOMES ALMEIDA 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.148,382m, Leste:542.059,614m e seguindo no azimute 328°19'23" numa 

distância de 14.50 metros com RUA MATILDE PEREIRA DA SILVEIRA vamos ao 

ponto 01; deflexionando à direita no azimute 61°03'11" e seguindo divisa com Lote-17 

numa distância de 20.70 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

61°03'11" e seguindo divisa com Lote-18 numa distância de 1.86 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 152°09'37" e seguindo divisa com Lote-18 numa 

distância de 14.23 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

240°21'60" e seguindo divisa com Lote-15 numa distância de 20.90 metros vamos ao 

ponto 05; deflexionando à direita no azimute 240°21'60" e seguindo divisa com RUA 

MATILDE PEREIRA DA SILVEIRA numa distância de 0.70 metros vamos ao ponto 

0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 17     Endereço do imóvel: Rua: Matilde Pereira da Silveira, Nº 43  

Área do imóvel: 264,18 m² 

 

Ocupante identificado: MARIA ELISABETE DA SILVA FONSECA 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.160,721m, Leste:542.051,999m e seguindo no azimute 326°37'54" numa 

distância de 12.20 metros com RUA MATILDE PEREIRA DA SILVEIRA vamos ao 
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ponto 01; deflexionando à direita no azimute 57°59'41" e seguindo divisa com Lote-18 

numa distância de 20.80 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

147°18'09" e seguindo divisa com Lote-18 numa distância de 13.30 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 241°03'11" e seguindo divisa com Lote-16 

numa distância de 20.70 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e 

completando a descrição. 

 

 

Lote: 18     Endereço do imóvel: Praça São Sebastião, Nº 130  

Área do imóvel: 1186,02 m² 

 

Ocupante identificado:   ___________________________________________ 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.191,297m, Leste:542.031,863m e seguindo no azimute 55°31'06" numa 

distância de 24.17 metros com  PRAÇA SÃO SEBASTIÃO vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 147°48'44" e seguindo divisa com Lote-19 numa 

distância de 7.90 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 56°26'57" 

e seguindo divisa com Lote-19 numa distância de 5.39 metros vamos ao ponto 03; 

deflexionando à direita no azimute 147°47'56" e seguindo divisa com Lote-20 numa 

distância de 24.72 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

72°59'32" e seguindo divisa com Lote-20 numa distância de 14.21 metros vamos ao ponto 

05; deflexionando à direita no azimute 149°34'14" e seguindo divisa com Lote-20 numa 

distância de 19.50 metros vamos ao ponto 06; deflexionando à direita no azimute 

242°30'13" e seguindo divisa com Lote-15 numa distância de 20.60 metros vamos ao 

ponto 07; deflexionando à direita no azimute 332°19'21" e seguindo divisa com Lote-16 

numa distância de 0.98 metros vamos ao ponto 08; deflexionando à direita no azimute 

332°09'37" e seguindo divisa com Lote-16 numa distância de 14.23 metros vamos ao 

ponto 09; deflexionando à direita no azimute 241°03'11" e seguindo divisa com Lote-17 

numa distância de 1.86 metros vamos ao ponto 10; deflexionando à direita no azimute 

327°18'09" e seguindo divisa com Lote-17 numa distância de 13.30 metros vamos ao 

ponto 11; deflexionando à direita no azimute 237°59'41" e seguindo divisa com Lote-17 

numa distância de 20.80 metros vamos ao ponto 12; deflexionando à direita no azimute 

326°37'54" e seguindo divisa com RUA MATILDE PEREIRA DA SILVEIRA numa 

distância de 24.41 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a 

descrição. 

 

 

Lote: 19     Endereço do imóvel:  Praça São Sebastião, Nº 130A  

Área do imóvel: 42,76 m² 

 

Ocupante identificado: MAURICIO DE SOUZA OLIVEIRA 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.204,978m, Leste:542.051,783m e seguindo no azimute 55°31'06" numa 

distância de 5.39 metros com  PRAÇA SÃO SEBASTIÃO vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 147°47'56" e seguindo divisa com Lote-20 numa 

distância de 7.98 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

236°26'57" e seguindo divisa com Lote-18 numa distância de 5.39 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 327°48'44" e seguindo divisa com Lote-18 numa 
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distância de 7.90 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a 

descrição. 

 

 

Lote: 20     Endereço do imóvel: Rua: Praça São Sebastião, Nº 154  

Área do imóvel: 2338,89 m² 

 

Ocupante identificado:   __________________________________________ 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.208,029m, Leste:542.056,225m e seguindo no azimute 55°31'06" numa 

distância de 20.20 metros com  PRAÇA SÃO SEBASTIÃO vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 145°25'18" e seguindo divisa com Lote-21 numa 

distância de 7.25 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 54°37'50" 

e seguindo divisa com Lote-21 numa distância de 10.44 metros vamos ao ponto 03; 

deflexionando à direita no azimute 144°30'16" e seguindo divisa com Lote-22 numa 

distância de 44.70 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

153°30'00" e seguindo divisa com Lote-22 numa distância de 52.30 metros vamos ao 

ponto 05; deflexionando à direita no azimute 240°05'29" e seguindo divisa com Lote-1 

numa distância de 18.38 metros vamos ao ponto 06; deflexionando à direita no azimute 

331°45'46" e seguindo divisa com Lote-12 numa distância de 5.76 metros vamos ao ponto 

07; deflexionando à direita no azimute 331°45'46" e seguindo divisa com Lote-14 numa 

distância de 23.09 metros vamos ao ponto 08; deflexionando à direita no azimute 

331°49'01" e seguindo divisa com Lote-15 numa distância de 17.15 metros vamos ao 

ponto 09; deflexionando à direita no azimute 329°34'14" e seguindo divisa com Lote-18 

numa distância de 19.50 metros vamos ao ponto 10; deflexionando à direita no azimute 

329°34'14" e seguindo divisa com Lote-18 numa distância de 19.50 metros vamos ao 

ponto 11; deflexionando à direita no azimute 252°59'32" e seguindo divisa com Lote-18 

numa distância de 14.21 metros vamos ao ponto 12; deflexionando à direita no azimute 

327°47'56" e seguindo divisa com Lote-18 numa distância de 24.72 metros vamos ao 

ponto 13; deflexionando à direita no azimute 327°47'56" e seguindo divisa com Lote-19 

numa distância de 7.98 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e 

completando a descrição. 

 

 

Lote: 21     Endereço do imóvel: Praça São Sebastião, Nº 154A  

Área do imóvel: 74,51 m² 

 

Ocupante identificado:  ___________________________________________ 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.219,466m, Leste:542.072,876m e seguindo no azimute 55°31'06" numa 

distância de 10.34 metros com  PRAÇA SÃO SEBASTIÃO vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 144°37'50" e seguindo divisa com Lote-22 numa 

distância de 7.09 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

234°37'50" e seguindo divisa com Lote-20 numa distância de 10.44 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 325°25'18" e seguindo divisa com Lote-20 

numa distância de 7.25 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e 

completando a descrição. 
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Lote: 22     Endereço do imóvel: Praça São Sebastião, Nº 200  

Área do imóvel: 3447,56 m² 

 

Ocupante identificado: MUNICIPIO MORRO DA GARÇA 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.225,319m, Leste:542.081,400m e seguindo no azimute 56°42'30" numa 

distância de 11.52 metros com  PRAÇA SÃO SEBASTIÃO vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 146°42'30" e seguindo divisa com Lote-23 numa 

distância de 13.90 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

56°42'30" e seguindo divisa com Lote-23 numa distância de 2.26 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 146°42'30" e seguindo divisa com Lote-23 numa 

distância de 21.24 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

56°42'30" e seguindo divisa com Lote-23 numa distância de 6.13 metros vamos ao ponto 

05; deflexionando à direita no azimute 143°54'20" e seguindo divisa com Lote-23 numa 

distância de 5.51 metros vamos ao ponto 06; deflexionando à direita no azimute 55°15'59" 

e seguindo divisa com Lote-23 numa distância de 24.49 metros vamos ao ponto 07; 

deflexionando à direita no azimute 147°24'02" e seguindo divisa com Lote-24 numa 

distância de 42.49 metros vamos ao ponto 08; deflexionando à direita no azimute 

145°56'02" e seguindo divisa com Lote-27 numa distância de 20.53 metros vamos ao 

ponto 09; deflexionando à direita no azimute 145°56'02" e seguindo divisa com Lote-29D 

numa distância de 3.62 metros vamos ao ponto 10; deflexionando à direita no azimute 

240°13'19" e seguindo divisa com Lote-40 numa distância de 30.08 metros vamos ao 

ponto 11; deflexionando à direita no azimute 240°09'01" e seguindo divisa com RUA 

JOSÉ ARCANJO DA SILVEIRA numa distância de 10.97 metros vamos ao ponto 12; 

deflexionando à direita no azimute 240°12'34" e seguindo divisa com Lote-1 numa 

distância de 7.73 metros vamos ao ponto 13; deflexionando à direita no azimute 

333°30'00" e seguindo divisa com Lote-20 numa distância de 52.30 metros vamos ao 

ponto 14; deflexionando à direita no azimute 324°30'16" e seguindo divisa com Lote-20 

numa distância de 44.70 metros vamos ao ponto 15; deflexionando à direita no azimute 

324°37'50" e seguindo divisa com Lote-21 numa distância de 7.09 metros vamos ao ponto 

0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 23     Endereço do imóvel: Praça São Sebastião, Nº 204  

Área do imóvel: 1.261,02 m² 

 

Ocupante identificado: MUNICIPIO MORRO DA GARÇA 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.231,641m, Leste:542.091,027m e seguindo no azimute 56°40'20" numa 

distância de 33.98 metros com  PRAÇA SÃO SEBASTIÃO vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 147°53'59" e seguindo divisa com Lote-24 numa 

distância de 40.00 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

235°08'55" e seguindo divisa com Lote-22 numa distância de 24.50 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 323°54'20" e seguindo divisa com Lote-22 

numa distância de 5.51 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

236°42'30" e seguindo divisa com Lote-22 numa distância de 6.13 metros vamos ao ponto 

05; deflexionando à direita no azimute 326°42'30" e seguindo divisa com Lote-22 numa 
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distância de 21.24 metros vamos ao ponto 06; deflexionando à direita no azimute 

236°42'30" e seguindo divisa com Lote-22 numa distância de 2.26 metros vamos ao ponto 

07; deflexionando à direita no azimute 326°42'30" e seguindo divisa com Lote-22 numa 

distância de 13.90 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a 

descrição. 

 

 

Lote: 24                             Endereço do imóvel: Praça Capitão Regino, Nº 10  

Área do imóvel: 1.161,50 m² 

 

Ocupante identificado:   _______________________________________ 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.250,312m, Leste:542.119,421m e seguindo no azimute 70°43'59" numa 

distância de 14.40 metros com  PRAÇA CAPITÃO REGINO vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 147°23'09" e seguindo divisa com Lote-25 numa 

distância de 80.00 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

240°29'45" e seguindo divisa com Lote-27 numa distância de 14.40 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 327°24'02" e seguindo divisa com Lote-22 

numa distância de 42.49 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

327°53'57" e seguindo divisa com Lote-23 numa distância de 40.05 metros vamos ao 

ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 25           Endereço do imóvel: Rua: Praça Capitão Regino, Nº 751  

Área do imóvel: 727,66 m² 

 

Ocupante identificado: JOSÉ ARCANJO DA SILVEIRA NETO 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.255,064m, Leste:542.133,014m e seguindo no azimute 73°03'16" numa 

distância de 5.01 metros com  PRAÇA CAPITÃO REGINO vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 81°35'38" e seguindo divisa com  PRAÇA CAPITÃO 

REGINO numa distância de 13.50 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no 

azimute 170°42'19" e seguindo divisa com Lote-26 numa distância de 31.25 metros 

vamos ao ponto 03; deflexionando à direita no azimute 78°53'02" e seguindo divisa com 

Lote-26 numa distância de 11.31 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no 

azimute 168°10'45" e seguindo divisa com Lote-27 numa distância de 43.07 metros 

vamos ao ponto 05; deflexionando à direita no azimute 327°23'09" e seguindo divisa com 

Lote-24 numa distância de 80.00 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e 

completando a descrição. 

 

 

Lote: 26     Endereço do imóvel: Praça Capitão Regino, Nº 16  

Área do imóvel: 362,51 m² 

 

Ocupante identificado: CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.258,497m, Leste:542.151,159m e seguindo no azimute 73°43'43" numa 



 

 

 

 

 

  

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA 

Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 17.695.040/0001-06 

distância de 11.60 metros com  PRAÇA CAPITÃO REGINO vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 171°04'07" e seguindo divisa com Lote-27 numa 

distância de 32.30 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

258°53'02" e seguindo divisa com Lote-25 numa distância de 11.31 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 350°42'19" e seguindo divisa com Lote-25 

numa distância de 31.25 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e 

completando a descrição. 

 

 

Lote:27      Endereço do imóvel: Rua: Praça Capitão Regino, Nº 28  

Área do imóvel: 2770,37 m² 

 

Ocupante identificado: ROSA GERALDA MARIZ 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.261,747m, Leste:542.162,294m e seguindo no azimute 77°11'60" numa 

distância de 23.79 metros com  PRAÇA CAPITÃO REGINO vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 170°26'06" e seguindo divisa com Lote-28 numa 

distância de 37.40 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

265°21'20" e seguindo divisa com Lote-29 numa distância de 9.99 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 167°48'53" e seguindo divisa com Lote-29 numa 

distância de 24.00 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

169°00'58" e seguindo divisa com Lote-29B numa distância de 12.00 metros vamos ao 

ponto 05; deflexionando à direita no azimute 85°17'53" e seguindo divisa com Lote-29B 

numa distância de 30.25 metros vamos ao ponto 06; deflexionando à direita no azimute 

167°49'36" e seguindo divisa com RUA CESÁRIA FERREIRA numa distância de 25.05 

metros vamos ao ponto 07; deflexionando à direita no azimute 260°14'11" e seguindo 

divisa com Lote-29D numa distância de 50.16 metros vamos ao ponto 08; deflexionando 

à direita no azimute 325°56'02" e seguindo divisa com Lote-22 numa distância de 20.53 

metros vamos ao ponto 09; deflexionando à direita no azimute 60°29'45" e seguindo 

divisa com Lote-24 numa distância de 14.40 metros vamos ao ponto 10; deflexionando à 

direita no azimute 348°10'45" e seguindo divisa com Lote-25 numa distância de 43.07 

metros vamos ao ponto 07; deflexionando à direita no azimute 325°49'07" e seguindo 

divisa com Lote-26 numa distância de 32.30 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o 

perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 28     Endereço do imóvel: Rua: Praça Capitão Regino, Nº 78  

Área do imóvel: 707,32 m² 

 

Ocupante identificado: CESAR AFONSO DE SOUZA 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.267,018m, Leste:542.185,493m e seguindo no azimute 89°40'43" numa 

distância de 18.90 metros com  PRAÇA CAPITÃO REGINO vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 168°24'06" e seguindo divisa com RUA CESÁRIA 

FERREIRA numa distância de 36.10 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita 

no azimute 265°21'20" e seguindo divisa com Lote-29 numa distância de 20.01 metros 

vamos ao ponto 03; deflexionando à direita no azimute 350°26'06" e seguindo divisa com 
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Lote-27 numa distância de 37.40 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e 

completando a descrição. 

 

 

Lote: 29     Endereço do imóvel: Rua: Cesária Ferreira, Nº 78  

Área do imóvel: 713,77 m² 

 

Ocupante identificado: LUCIANO DE PAIVA DINIZ 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.231,761m, Leste:542.211,650m e seguindo no azimute 167°48'52" numa 

distância de 24.00 metros com RUA CESÁRIA FERREIRA vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 265°21'20" e seguindo divisa com Lote-29B numa 

distância de 30.00 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

347°48'53" e seguindo divisa com Lote-27 numa distância de 24.00 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 85°21'20" e seguindo divisa com Lote-27 

numa distância de 9.99 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

85°21'20" e seguindo divisa com Lote-28 numa distância de 20.01 metros vamos ao ponto 

0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 29B     Endereço do imóvel: Rua: Cesária Ferreira, S/N  

Área do imóvel: 358,85 m² 

 

Ocupante identificado:   ____________________________________________ 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.208,302m, Leste:542.216,716m e seguindo no azimute 167°48'52" numa 

distância de 12.00 metros com RUA CESÁRIA FERREIRA vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 265°17'53" e seguindo divisa com Lote-27 numa 

distância de 30.25 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

349°00'58" e seguindo divisa com Lote-27 numa distância de 12.00 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 85°21'20" e seguindo divisa com Lote-29 

numa distância de 30.00 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e 

completando a descrição. 

 

 

Lote: 29D     Endereço do imóvel: Rua: Cesária Ferreira, S/N  

Área do imóvel: 372,51 m² 

 

Ocupante identificado: LUCIANO DE PAIVA DINIZ 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.172,085m, Leste:542.224,531m e seguindo no azimute 167°46'33" numa 

distância de 8.00 metros com RUA CESÁRIA FERREIRA vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 261°02'10" e seguindo divisa com Lote-30 numa 

distância de 47.24 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

326°27'24" e seguindo divisa com Lote-37 numa distância de 4.40 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 325°56'02" e seguindo divisa com Lote-22 numa 

distância de 3.62 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 80°14'11" 
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e seguindo divisa com Lote-27 numa distância de 50.16 metros vamos ao ponto 0=PP, 

fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

Lote: 30     Endereço do imóvel: Rua: Cesária Ferreira, S/N  

Área do imóvel: 667,14 m² 

 

Ocupante identificado: LUCIANO PAIVA DINIZ 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.164,259m, Leste:542.226,227m e seguindo no azimute 167°57'00" numa 

distância de 14.25 metros com RUA CESÁRIA FERREIRA vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 260°08'43" e seguindo divisa com Lote-31 numa 

distância de 23.20 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

251°47'53" e seguindo divisa com Lote-33 numa distância de 17.10 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 326°27'24" e seguindo divisa com Lote-36 

numa distância de 11.73 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

326°27'24" e seguindo divisa com Lote-37 numa distância de 7.35 metros vamos ao ponto 

05; deflexionando à direita no azimute 81°02'44" e seguindo divisa com Lote-29D numa 

distância de 47.24 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a 

descrição. 

 

 

Lote: 31     Endereço do imóvel: Rua: Cesária Ferreira, Nº 260  

Área do imóvel: 669,04 m² 

 

Ocupante identificado: GERALDO NONATO DA CRUZ 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.150,323m, Leste:542.229,202m e seguindo no azimute 167°07'38" numa 

distância de 31.65 metros com RUA CESÁRIA FERREIRA vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 239°33'56" e seguindo divisa com RUA MATILDE 

PEREIRA DA SILVEIRA numa distância de 15.78 metros vamos ao ponto 02; 

deflexionando à direita no azimute 334°56'52" e seguindo divisa com Lote-33 numa 

distância de 38.50 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à direita no azimute 

80°08'43" e seguindo divisa com Lote-30 numa distância de 23.20 metros vamos ao ponto 

0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 33     Endereço do imóvel: Rua: Matilde Pereira da Silveira, Nº 201  

Área do imóvel: 556,18 m² 

 

Ocupante identificado:  MANOEL PEREIRA DA SILVEIRA  

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.111,476m, Leste:542.222,646m e seguindo no azimute 239°33'56" numa 

distância de 11.05 metros com RUA MATILDE PEREIRA DA SILVEIRA vamos ao 

ponto 01; deflexionando à direita no azimute 326°53'37" e seguindo divisa com Lote-34 

numa distância de 20.01 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

327°20'21" e seguindo divisa com Lote-37 numa distância de 11.00 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 325°57'41" e seguindo divisa com Lote-38 
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numa distância de 10.99 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

71°47'53" e seguindo divisa com Lote-30 numa distância de 17.10 metros vamos ao ponto 

05; deflexionando à direita no azimute 154°56'52" e seguindo divisa com Lote-31 numa 

distância de 38.50 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a 

descrição. 

 

 

Lote:  34    Endereço do imóvel: Rua: Matilde Pereira da Silveira, Nº 189  

Área do imóvel: 213,77 m² 

 

Ocupante identificado: VALDECI APARECIDO BRAZ 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.105,879m, Leste:542.213,119m e seguindo no azimute 238°21'13" numa 

distância de 11.08 metros com RUA MATILDE PEREIRA DA SILVEIRA vamos ao 

ponto 01; deflexionando à direita no azimute 329°08'25" e seguindo divisa com Lote-35 

numa distância de 20.00 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

58°20'13" e seguindo divisa com Lote-37 numa distância de 10.30 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 146°53'37" e seguindo divisa com Lote-33 numa 

distância de 20.01 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a 

descrição. 

 

 

Lote: 35     Endereço do imóvel: Rua: Matilde Pereira da Silveira, Nº 179  

Área do imóvel: 219,96 m² 

 

Ocupante identificado: LUIZ FERNANDO TEIEIRA N. 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.100,066m, Leste:542.203,686m e seguindo no azimute 238°17'05" numa 

distância de 11.00 metros com RUA MATILDE PEREIRA DA SILVEIRA vamos ao 

ponto 01; deflexionando à direita no azimute 329°07'58" e seguindo divisa com Lote-36 

numa distância de 20.00 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

58°16'24" e seguindo divisa com Lote-37 numa distância de 11.00 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 149°08'25" e seguindo divisa com Lote-34 numa 

distância de 20.00 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a 

descrição. 

 

 

Lote: 36     Endereço do imóvel: Rua: Matilde Pereira da Silveira, Nº 169  

Área do imóvel: 220,66 m² 

 

Ocupante identificado: FABIANA PEREIRA COELHO 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.094,284m, Leste:542.194,331m e seguindo no azimute 240°36'58" numa 

distância de 11.07 metros com RUA MATILDE PEREIRA DA SILVEIRA vamos ao 

ponto 01; deflexionando à direita no azimute 329°20'30" e seguindo divisa com RUA 

JOSÉ ARCANJO DA SILVEIRA numa distância de 20.00 metros vamos ao ponto 02; 

deflexionando à direita no azimute 60°37'31" e seguindo divisa com Lote-37 numa 
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distância de 11.00 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à direita no azimute 

149°07'58" e seguindo divisa com Lote-35 numa distância de 20.00 metros vamos ao 

ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 37     Endereço do imóvel: Rua: José Arcanjo da Silveira, Nº 10  

Área do imóvel: 359,10 m² 

 

Ocupante identificado: MARIA DAS GRAÇAS BISPO DOS SANTOS 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.106,056m, Leste:542.174,485m e seguindo no azimute 329°20'30" numa 

distância de 11.09 metros com RUA JOSÉ ARCANJO DA SILVEIRA vamos ao ponto 

01; deflexionando à direita no azimute 59°16'03" e seguindo divisa com Lote-38 numa 

distância de 31.90 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

147°20'21" e seguindo divisa com Lote-33 numa distância de 11.00 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 238°20'13" e seguindo divisa com Lote-34 

numa distância de 10.30 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

238°16'24" e seguindo divisa com Lote-35 numa distância de 11.00 metros vamos ao 

ponto 05; deflexionando à direita no azimute 240°37'31" e seguindo divisa com Lote-36 

numa distância de 11.00 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e 

completando a descrição. 

 

 

Lote: 38     Endereço do imóvel: Rua: José Arcanjo da Silveira, Nº 20  

Área do imóvel: 346,83 m² 

 

Ocupante identificado: JULIANA MARQUES DAS NEVES 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.115,596m, Leste:542.168,829m e seguindo no azimute 329°20'30" numa 

distância de 10.99 metros com RUA JOSÉ ARCANJO DA SILVEIRA vamos ao ponto 

01; deflexionando à direita no azimute 59°17'34" e seguindo divisa com Lote-36 numa 

distância de 31.26 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

145°57'41" e seguindo divisa com Lote-33 numa distância de 10.99 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 239°16'03" e seguindo divisa com Lote-37 

numa distância de 31.90 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e 

completando a descrição. 

 

 

Lote: 39     Endereço do imóvel: Rua: José Arcanjo da Silveira, Nº 30   

Área do imóvel: 367,58 m² 

 

Ocupante identificado: ELIANE PEREIRA DE A. RIBEIRO 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.125,049m, Leste:542.163,226m e seguindo no azimute 329°20'30" numa 

distância de 12.04 metros com RUA JOSÉ ARCANJO DA SILVEIRA vamos ao ponto 

01; deflexionando à direita no azimute 59°54'09" e seguindo divisa com Lote-40 numa 

distância de 30.67 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 
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146°27'24" e seguindo divisa com Lote-30 numa distância de 11.73 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 239°17'34" e seguindo divisa com Lote-38 

numa distância de 31.26 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e 

completando a descrição. 

 

 

Lote: 40     Endereço do imóvel: Rua: José Arcanjo da Silveira, Nº 40  

Área do imóvel: 358,75 m² 

 

Ocupante identificado:  ROSIMERE PEREIRA DE MOURA 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.135,404m, Leste:542.157,088m e seguindo no azimute 329°20'30" numa 

distância de 11.90 metros com RUA JOSÉ ARCANJO DA SILVEIRA vamos ao ponto 

01; deflexionando à direita no azimute 60°13'19" e seguindo divisa com Lote-22 numa 

distância de 30.08 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

146°27'24" e seguindo divisa com Lote-29D numa distância de 4.40 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 146°27'24" e seguindo divisa com Lote-30 

numa distância de 7.35 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

239°54'09" e seguindo divisa com Lote-39 numa distância de 30.67 metros vamos ao 

ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

 

Estando em termos, expediu-se o presente edital para notificação do supramencionado, 

advertindo-se que não apresentada à discordância perante o Município de Morro da 

Garça/MG, localizada na Praça São Sebastião, Nº 440, Centro, no prazo de 30 (trinta) 

dias subsequentes ao decurso do prazo do edital publicado, poderá implicar em 

concordância e a perda de eventual direito que os notificados titularize sobre os 

imóveis objetos da Reurb. O presente edital não será renovado caso a titulação final 

seja por usucapião judicial ou extrajudicial, servindo o presente para atendimento 

do disposto no §4º do art. 216-A da Lei 6.015/73. Será o presente edital, por extrato, 

afixado nos átrios da Prefeitura. Eu, Márcio Túlio Leite Rocha, Prefeito Municipal de 

Morro da Garça, o conferi e assino.  

 

  

 

 

Morro da Garça, 25 de Julho de 2022. 

 

 

 

___________________________________ 

MÁRCIO TÚLIO LEITE ROCHA 

PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA 
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