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Declaro que o Referido Decreto i
Foi Publicado no Placa~ . da
Prefeitura Municipal de Itajá-GO.

~.

"Dispõe

sobre

aprovação

e

criação

do

loteamento "Industrial e Comercial de Itajá" e

I

dá outras providências"

o PREFEITO
a legislação

MUNICIPAL DE ITAJÁ, no uso de suas atribuições legais, conforme

municipal

vigente, em especial a Lei Complementar

fevereiro de 2016, a Lei Complementar

Municipal de Parcelamento

26 de fevereiro de 2016 e a Lei Federal de parcelamento

nO 029 de 19 de
do solo n° 030 de

do Solo n° 6766 de 19 de

dezembro de 1979.

CONSIDERANDO o que dispõe as normas do parcelamento de solo para fins urbanos
no Município
autoriza

de Itajá, autorizando

a criação

de loteamento,

o Poder Público Municipal

a criar decreto que

área essa que passará a integrar o domínio

do

Município no ato de seu registro.

CONSIDERANDO satisfeitas

as exigências

legais e demais

projetos

conforme

a

legislação supracitada.

DECRETA:

Art. 10 Fica criado e aprovado

o loteamento

urbano

denominado

"Loteamento

Industrial e Comercial de Itajá", localizado no perímetro urbano do Município de
Itajá-GO, parte do imóvel (denominado ÁREA B) registrado sob a matrícula n° 2976 do
Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Itajá, com área total de 51.391 ,90m2•

Art. 20 São os seguintes limites e confrontações da área loteada, "tem sua frente para a
A venida Jose Luiz Borges, demarcada dentro dos seguintes limites e confrontações:
com inicio no M-4, segue no rumo de 6°01'00" SO com distancia de 79,93 metros ate
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o M-3, e continua seguindo no rumo 88°31'00" NO com distancia de 153,75 metros
ate o M-2, confrontando nestes trechos com a Área 'A'; segue no rumo de 6°01'00"
SO com distancia de 195,59 metros ate a montante da nascente do córrego que
desagua no lago municipal, confrontando neste trecho com a rodovia GO-206/178;
segue no sentido da montante para ajusante da nascente do córrego que deságua no
lago municipal, no rumo de 77°21'00" NE com distancia de 148,80 metros, até o
rumo de 88°31'00" NO com distancia de 60,75 metros, e continua seguindo no rumo
de 77°21'00" NE com distancia de 70,63 metros, confrontando nestes trechos com
Área 'C'; segue no rumo de 2°00'00" N com distancia de 219,10 metros ate o M-6,
confrontando neste trecho com propriedade da Agrovale; e por fim, segue no rumo de
88°31'00" NO com distancia de 91,90 metros ate o ponto inicial M-4, confrontando
neste trecho com Avenida Jose Luiz Borges"

Art. 3° O Município de Itajá realizará toda infraestrutura necessária conforme legislação
vigente, bem como a execução de pavimentação

asfáltica do mesmo, desde a base até a

capa asfáltica, incluindo sarjeta, meio fio e vala de infiltração para drenagem pluvial, o
que poderá ser realizado conforme disponibilidade

Art. 4°0 Loteamento

financeira.

Industrial e Comarcial de Itajá, está distribuído e organizado da

seguinte forma:

Lote 1- contem áreade 786,68 m2 e esta localizado na esquina da Avenida
Jose Luiz Borges com a Rua ldalina A. Borges. Tem 12,28m de frente,
confrontando

com a dita Avenida

direita, confrontando

Jose Luiz Borges;

40,1 Om na lateral

com o lote n° 02; 22, 17m de fundos, confrontando

o lote n° 06; 33,13m na lateral esquerda,

confrontando

com

com a dita Rua

Idalina A. Borges; e 9,88m de chanfro entre a Av. Jose Luis Borges e a Rua
Idalina A. Borges.
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Lote 2 - contem áreade 559,85 m2 e esta localizado na Avenida Jose Luiz
Borges, a 12,28m da esquina com a Rua Idalina A. Borges. Tem 14,00m de
frente, confrontando
lateral

direita,

confrontando

com a dita Avenida

confrontando

com

Jose Luiz Borges;

o lote n° 03;

14,00m

40,1 Om na
de fundos,

com o lote n° 06; e 40, I Om na lateral esquerda, confrontando

com o lote n° OI.

Lote 3 - contem áreade 559,85 m2 e esta localizado na Avenida Jose Luiz
Borges, a 26,28m da esquina com a Rua Idalina A. Borges. Tem 14,00m de
frente, confrontando
lateral

direita,

confrontando

com a dita Avenida

confrontando

com

Jose Luiz Borges;

o lote n° 04;

14,00m

40, 10m na
de fundos,

com o lote n° 06; e 40,10m na lateral esquerda, confrontando

com o lote n° 02.

Lote 4 - contem áreade 559,85 m2 e esta localizado na Avenida Jose Luiz
Borges, a 40,28m da esquina com a Rua ldalina A. Borges. Tem 14,00m de
frente, confrontando
lateral

direita,

confrontando

com a dita Avenida

confrontando

com

Jose Luiz Borges;

o lote n° 05;

14,00m

40,1 Om na
de fundos,

com o lote n° 06; e 40, IOm na lateral esquerda, confrontando

com o lote nO03.

Lote 5 - contem áreade 559,85 m2 e esta localizado na Avenida Jose Luiz
Borges, a 54,28m da esquina com a Rua Idalina A. Borges. Tem 14,00m de
frente, confrontando

com a dita Avenida

lateral direita, confrontando
confrontando

Jose Luiz Borges; 40, I Om na

com área da Agrovale;

14,00m de fundos,

com o lote nO06; e 40, I Om na lateral esquerda, confrontando

com o lote n° 04.
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Lote 6 - contem área de 1.048,00m2 e esta localizado na Rua Idalina A.
Borges, a 33, 13m da esquina com a Avenida Jose Luiz Borges. Tem 13,37m
de frente, confrontando

com a dita Rua ldalina A. Borges; 78,15m na lateral

direita,

m confrontantes

sendo

confrontantes

22,15

com os lotes nO 02, 03, 04 e 05, em cada lote; 13,30m de

fundos, confrontando
confrontando

com o lote n° O 1 e 14,00 m

com área da Agrovale; e 79,43m na lateral esquerda,

com o lote n° 07.

Lote 7 - contem áreade 1.065,00 m2 e esta localizado na Rua ldalina A.
Borges, a 46,50m da esquina com a Avenida Jose Luiz Borges. Tem 13,37m
de frente, confrontando

com a dita Rua ldalina A. Borges; 79,43m na lateral

direita, confrontando com o lote n° 06; 13,30m de fundos, confrontando
área da Agrovale; e 80,72m na lateral esquerda, confrontando

com

com o lote n°

08.

Lote 8 - contem áreade 1.082,00 m2 e esta localizado na Rua ldalina A.
Borges, a 59,87m da esquina com a Avenida Jose Luiz Borges. Tem 13,37m
de frente, confrontando
direita, confrontando
área

da

Agrovale;

confrontantes

com a dita Rua ldalina A. Borges; 80,72m na lateral

com o lote n° 07; 13,30m de fundos, confrontando
e 82,00m

na

lateral

esquerda,

sendo

com

41,00

m

com o lote n° 09 e 41,00 m confrontantes com o lote n° 10.

Lote 9 - contem áreade 1.086,72 m2 e esta localizado na esquina da Rua
Idalina A. Borges com a Rua C. Tem 22,26 m de frente, confrontando com a
dita Rua Idalina A. Borges; 41,00m na lateral direita, confrontando
lote n° 08; 26,08m de fundos, confrontando

com o

com o lote n° 10; 39,42m na

lateral esquerda, confrontando com a Rua C; e 5, 15m de chanfro entre a Rua
ldalina A. Borges e Rua C.

(2

".
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Lote 10 - contem área de 1.567,57 m2 e esta localizado na Rua C, a 59,82m
da esquina com a Rua Idalina A. Borges. Tem 38,08 m de frente, sendo 8,00
m confrontantes

com a dita Rua C, e 26,08m confrontantes

41,00m na lateral direita, confrontando
confrontando
confrontando

com

área

com o lote n° 09;

com o lote n° 08; 38,40m de fundos,

da Agrovale;

e 41,00m

na lateral

esquerda,

com o lote nO 11.

Lote 11 - contem áreade 9.752,15 m2 e esta localizado na esquina da Rua
ldalina A. Borges com a Rua 'C'. Tem 98,03 m de frente, confrontando
a dita Rua ldalina A. Borges;
confrontantes

100,82 m na lateral direita, sendo 59,82 m

com a Rua C e 41,00 m confrontantes

de fundos, confrontando
esquerda, confrontando

com

com área da Agrovale;

com lote n° 10; 70,61m
e 127,25 m na lateral

com a APP.

Lote 12 - contem áreade 5.157,45 m2 e esta localizado na esquina da Rua C
com a Rua ldalina A. Borges. Tem 82,92 m de frente, confrontando
dita Rua C; 56,65 m na lateral direita, confrontando
Borges; 69,44 m de fundos, confrontando

com a

com a Rua ldalina A.

com o lote n° 14; 64,82 m na

lateral esquerda, confrontando o lote n° 13; e 16,63m de chanfro entre a Rua
C e a Rua ldalina A. Borges.

Lote 13 - contem áreade 3.241,25 m2 e esta localizado na Rua C, a 82,92m
da esquina
confrontando

com a Rua ldalina

A. Borges.

Tem

50,26

m de frente,

com a dita Rua C; 64,82m na lateral direita, confrontando

o lote n° 12; 50,26m de fundos, confrontando

com

com o lote n° 14; e 64,82m na

lateral esquerda, confrontando com a 00-206/178.
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Lote 14 - contem áreade 8.704,82 m2 e esta localizado na Rua Idalina A.
Borges,

a 56,65m da esquina

com a Rua C. Tem 56,65 m de frente,

confrontando

com a dita Rua ldalina A. Borges; 131,33m na lateral direita,

confrontando

com a APP; 88,70m de fundos, confrontando

com a GO-

206/178; e 119,71m na lateral esquerda, sendo 50,26 m confrontantes

com o

lote n° 12 e 69,44 m confrontantes com o lote nO13.

APP - contem áreade 8.294,45 m2 e esta localizado
córrego

que abastece

confrontando

com

o lago municipal.

o lago

municipal

nas

da referida matricula),

para jusante

com 148,80 m na coordenada

coordenada

extensões

sendo 131,33 m confrontantes

m de frente,
da Área

C

seguidos no sentindo de montante
77°21 '00" NE, 60,75m na

88°31 '00, e 70,63m na coordenada

lateral direita, confrontando

na nascente do

Tem 280,18

(desdobrada

com a GO-2061l78;

77°21 '00"; 30,00m na
276,09m de fundos,

com o lote nO 14, 17,51 m confrontantes

com a Rua Idalina A. Borges e 127,25 m confrontantes

com o lote n°

11; e 30,10 m na lateral esquerda, confrontando com área da Agrovale.

Art. 5°. O loteamento Industrial e Comercial de Itajá, visa a fomentação da indústria e
comércio no município.

Art. 6°.Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

GABINETE

AL

DO PREFEITO

MUNICIPAL

DE ITAJÁ, aos 18 dias do dezembro

de 2019.

~cE~o6VE#-PREFEITO DE ITAJÁ

