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DECRE
ETO Nº 3.9983, DE 14 JUNHO DE
D 2016.
Approva o Rem
membramennto dos lottes de nº 260
2 e
2611, situados à Rua Corronel Messiias, 661, Qu
uadra
18 - Caji, Loteamentto Recreioo Ipitanga, sob
insscrição imo
obiliária nº 40.2160.0661.0000, neste
muunicípio, na forma que indica.
O PR
REFEITO DO MUN
NICÍPIO DE LAURO
O DE FREIITAS, Estaado da Bahiia, no
uso das
d suas atribuições, e em conform
midade com
m o dispostoo no art. 1º dda Lei Municipal
n° 485/1983,
4
c
com
base na
n Lei Muunicipal n°° 1286/20077 e dispossto no Pro
ocesso
Adm
ministrativo nº
n 2928/20116, DECRE
ETA:
Art. 1º - Fica aprovado
a
o Remembraamento dos lotes de nºº 260 e 261, situados à Rua
Coroonel Messias, 661, Quadra
Q
18 - Caji, Loteamentoo Recreio Ipitanga, neste
muniicípio,em coonformidadde com o dissposto nestee Decreto.
§1º. Os imóveiss referidos no
n caput desste artigo see encontram
m registradoos no Cartórrio de
marca de Lau
uro de Freittas com mattrículas sob o n°.
Ofíciio de Registtro de Imóvveis da Com
2.6566 e 2.657.
Art. 2º - As árreas ora a serem
s
remeembradas en
ncontram-se especificaadas abaixo
o, em
confo
formidade coom os Mem
moriais Desccritivos apreesentados:
§1º. Lote nº 2660 com 1.0553,85m²: Paartindo do ponto
p
1, sittuado no lim
mite com LOTE
L
261, definido pela
p
coordeenada 8.5775.168,0774
4 m Norte e 572.5911,6589 m Leste,
L
seguindo com distância
d
de 0,0219 m e azimute plano
p
de 1011°23'58" chhega-se ao ponto
p
2, deeste confronntando nestee trecho com
m LOTE 26
61, seguinddo com distâância de 55,,5778
m e azimute plaano de 101°°23'58"chegga-se ao po
onto 3, destee confrontaando neste trrecho
com CASA Nº 262, segguindo com
m distância de 13,88445 m e azzimute plan
no de
p
4, deeste confro
ontando nesste trecho ccom AREN
NA 3
184°°15'34" cheega-se ao ponto
ESPORTES EV
VENTOS, seguindo com
c
distânccia de 28,3021 m e azzimute plan
no de
270°°28'20"chegga-se ao poonto 5, deeste confron
ntando nestte trecho ccom AREN
NA 3
ESPORTES EV
VENTOS, seguindo com
c
distânccia de 26,55138 m e azzimute plan
no de
270°°28'20" cheega-se ao ponto
p
6, desste confron
ntando nestee trecho coom RUA TUDE
T
CEL
LESTINO DE
D SOUZA
A, seguindoo com distân
ncia de 11,7058 m e aazimute plan
no de
2°23'10"chega--se ao pontto 7, destee confrontaando neste trecho com
m RUA TUDE
T
CEL
LESTINO DE
D SOUZA
A, seguindoo com distân
ncia de 10,1922 m e aazimute plan
no de
3°31'28"chega--se ao pontto 8, destee confrontaando neste trecho com
m RUA TUDE
T
LESTINO DE
D SOUZA
A, seguinddo com distâância de 2,55253 m e aazimute plan
no de
CEL
5°11'23"chega--se ao pontoo 1, ponto innicial da desscrição destte perímetroo.

§2º. Lote
L
nº 2611, com 1.2338,09m²: Paartindo do ponto 1, situado no limiite com RUA
A
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COR
RONEL MESSIAS,
M
definido pela coord
denada 8.5575.197,43993 m Norrte e
572.5597,7541 m Leste, seeguindo coom distânciia de 0,53338 m e azzimute plan
no de
106°°51'33" chhega-se ao ponto 2, deste con
nfrontando neste treccho com RUA
seguindo com
COR
RONEL MESSIAS,
M
c
distância de 1,51142 m e azzimute plan
no de
117°°23'39"chegga-se ao ponto
p
3, deste con
nfrontando neste treccho com RUA
seguindo com
COR
RONEL MESSIAS,
M
c
distância de 4,13349 m e azzimute plan
no de
118°°50'16"chegga-se ao ponto
p
4, deste con
nfrontando neste treccho com RUA
seguindo com
COR
RONEL MESSIAS,
M
c
distância de 3,74471 m e azzimute plan
no de
117°°28'05"chegga-se ao ponto
p
5, deste con
nfrontando neste treccho com RUA
seguindo com
COR
RONEL MESSIAS,
M
c
distância de 1,78864 m e azzimute plan
no de
118°°55'31"chegga-se ao ponto
p
6, deste con
nfrontando neste treccho com RUA
seguindo com
COR
RONEL MESSIAS,
M
c
distânccia de 10,4869 m e azzimute plan
no de
118°°07'35"chegga-se ao ponto
p
7, deste con
nfrontando neste treccho com RUA
seguindo com
COR
RONEL MESSIAS,
M
c
distânccia de 23,5772 m e azzimute plan
no de
118°°23'12"chegga-se ao ponto
p
8, deste con
nfrontando neste treccho com RUA
seguindo com
COR
RONEL MESSIAS,
M
c
distância de 5,29924 m e azzimute plan
no de
119°°43'25"chegga-se ao ponto
p
9, deste con
nfrontando neste treccho com RUA
seguindo com
COR
RONEL MESSIAS,
M
c
distância de 5,03371 m e azzimute plan
no de
117°°02'18"chegga-se ao ponto 10, deste confrontando neste trecho com
m CASA Nºº 262,
seguiindo com distância
d
de 13,8845 m e azimute plano
p
de 1884°15'34"chhega-se ao ponto
p
11, deste
d
confrrontando neeste trecho com LOT
TE 260, seguindo
s
coom distância de
55,57778 m e azzimute planno de 281°223'58"cheg
ga-se ao ponto 12, desste confronttando
nestee trecho com
m RUA TU
UDE CELE
ESTINO DE
E SOUZA, seguindo ccom distânccia de
20,93364 m e aziimute planoo de 5°07'488"chega-se ao ponto 13,
1 deste connfrontando neste
trechho com RU
UA TUDE CELESTIINO DE SOUZA,
S
s
seguindo
coom distânccia de
2,08771 m e azim
mute plano de 6°23'355"chega-se ao ponto 14, deste connfrontando neste
trechho com RU
UA TUDE CELESTIINO DE SOUZA,
S
s
seguindo
coom distânccia de
2,23000 m e azim
mute plano de 12°07'011"chega-se ao ponto 15,
1 deste connfrontando neste
trechho com RU
UA TUDE CELESTIINO DE SOUZA,
S
s
seguindo
coom distânccia de
0,76880 m e azim
mute plano de 18°14'533"chega-se ao ponto 16,
1 deste connfrontando neste
trechho com RU
UA TUDE CELESTIINO DE SOUZA,
S
s
seguindo
coom distânccia de
0,77221 m e azim
mute plano de 13°27'277"chega-se ao ponto 17,
1 deste connfrontando neste
trechho com RU
UA TUDE CELESTIINO DE SOUZA,
S
s
seguindo
coom distânccia de
0,92666 m e azim
mute plano de 28°41'555"chega-se ao ponto 18,
1 deste connfrontando neste
trechho com RU
UA TUDE CELESTIINO DE SOUZA,
S
s
seguindo
coom distânccia de
0,80557 m e azim
mute plano de 35°59'066"chega-se ao ponto 19,
1 deste connfrontando neste
trechho com RU
UA TUDE CELESTIINO DE SOUZA,
S
s
seguindo
coom distânccia de
0,74774 m e azim
mute plano de 45°51'133"chega-se ao ponto 20,
2 deste connfrontando neste
trechho com RU
UA TUDE CELESTIINO DE SOUZA,
S
s
seguindo
coom distânccia de
0,75660 m e azim
mute plano de 57°52'044"chega-se ao ponto 21,
2 deste connfrontando neste
trechho com RU
UA TUDE CELESTIINO DE SOUZA,
S
s
seguindo
coom distânccia de
0,66336 m e azim
mute plano de 65°35'188"chega-se ao ponto 22,
2 deste connfrontando neste
trechho com RU
UA TUDE CELESTIINO DE SOUZA,
S
s
seguindo
coom distânccia de
0,36223 m e azim
mute plano de 71°58'377"chega-se ao ponto 23,
2 deste connfrontando neste
trechho com RU
UA TUDE CELESTIINO DE SOUZA,
S
s
seguindo
coom distânccia de
0,03775 m e azim
mute plano de 82°13'19"chega-see ao ponto 1,
1 ponto iniccial da desccrição
destee perímetro..
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§3º. A área resultante do remembra
amento doos lotes já descritos com
2.2933,18m²: Paartindo do marco 1, coordenad
da plana 8.575.197,43393 m No
orte e
572.5597,7541 m Leste, deste,
d
confr
frontando neste
n
trechoo com RU
UA CORO
ONEL
MES
SSIAS, no quadrante Nordeste, seguindo com distânccia de 0,53338 m e aziimute
planoo de 106°511'33" chegaa-se ao marrco 2, destee, confrontaando neste ttrecho com RUA
COR
RONEL ME
ESSIAS,noo quadrante Nordeste, seguindo coom distânciia de 1,5142
2me
azim
mute plano de 117°23''39" chegaa-se ao marrco 3, destte, no quaddrante Nord
deste,
seguiindo com distância
d
de 4,1349 m e azimute pllano de 1188°50'16" chhega-se ao marco
m
4, deeste, no quaadrante Norrdeste, seguuindo com distância
d
dee 3,7471 m e azimute plano
p
de 117°28'05"
1
chega-se ao
a marco 5,
5 deste, no quadrante Nordestee, seguindo com
distâância de 1,77864 m e azzimute planno de 118°5
55'31" chegga-se ao maarco 6, destte, no
quaddrante Norddeste, seguuindo com distância de 10,48699 m e aziimute plan
no de
118°°07'35" chhega-se ao marco 7, deste, co
onfrontando neste trecho com RUA
COR
RONEL ME
ESSIAS, noo quadrantee Nordeste, seguindo com distânciia de 0,3160
0me
azim
mute plano de
d 118°23'112" chega--se ao marcco 8, deste,, confrontanndo neste trecho
com RUA COR
RONEL MESSIAS,no
M
o quadrantee Nordeste, seguindo ccom distânccia de
ga-se ao maarco 9, deste, no quad
drante
23,26612 m e azzimute planno de 118°223'12" cheg
Norddeste, seguinndo com disstância de 5,2924
5
m e azimute plaano de 119°°43'25" cheega-se
ao marco
m
10, deste,
d
no quuadrante Nordeste,
N
seguindo com
m distância de 5,0371
1 m e
azim
mute plano de
d 117°02'118" chega-sse ao marco
o 11, deste,, confrontanndo neste trrecho
com CASA Nºº 262,no quuadrante Suudeste, segu
uindo com distância dde 27,7689
9 m e
azim
mute plano de
d 184°15'334" chega-sse ao marco
o 12, deste,, confrontanndo neste trrecho
com ARENA 3 ESPORTE
E EVENTO
OS,no quadrrante Sudoeeste, seguinddo com disttância
de 288,5561 m e azimute plaano de 270°°28'20" cheega-se ao marco13,
m
desste, confronttando
nestee trecho com
m ARENA 3 ESPOR
RTE EVENTOS,no quuadrante Suddoeste, segu
uindo
com distância de
d 26,2597 m e azimuute plano de
d 270°28'220" chega-sse ao marco 14,
m RUA TUDE
T
CEL
LESTINO DE SOUZ
ZA,no
destee, confrontaando neste trecho com
quaddrante Noroeeste, seguinndo com disstância de 11,7058 m e azimute pllano de 2°23
3'10"
chegga-se ao marrco 15, deste, no quadrrante Noroesste, seguinddo com distâância de 10,,1922
m e azimute plaano de 3°31'28" chegga-se ao maarco 16, desste, no quaddrante Noro
oeste,
seguiindo com distância
d
de 23,4594 m e azimute plano de 5°11'23" chhega-se ao marco
m
17, deste,
d
no quuadrante Nooroeste, seguuindo com distância dee 2,0871 m e azimute plano
p
de 6°23'35"
6
chhega-se ao marco 188, deste, no
o quadrantee Noroeste, seguindo com
distâância de 2,22300 m e azzimute planno de 12°07
7'01" chegaa-se ao marrco 19, destte, no
quaddrante Noroeeste, seguinndo com disstância de 0,7680 m e azimute
a
planno de 18°14
4'53"
chegga-se ao marrco 20, destte, no quadrrante Noroeeste, seguinndo com distância de 0,,7721
m e azimute plaano de 13°227'27" chegga-se ao maarco 21, deste, no quadrante Noro
oeste,
seguiindo com distância
d
de 0,9266 m e azimute plano
p
de 28°41'55" chhega-se ao marco
m
22, deste,
d
no quuadrante Nooroeste, seguuindo com distância dee 0,8057 m e azimute plano
p
de 35°59'06"
3
c
chega-se
aoo marco 233, deste, no quadrante Noroestee, seguindo com
distâância de 0,77474 m e azzimute planno de 45°51
1'13" chegaa-se ao marrco 24, destte, no
quaddrante Noroeeste, seguinndo com disstância de 0,7560 m e azimute
a
planno de 57°52
2'04"
chegga-se ao marrco 25, destte, no quadrrante Noroeeste, seguinndo com distância de 0,,6636
m e azimute plaano de 65°335'18" chegga-se ao maarco 26, deste, no quadrante Noro
oeste,
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seguiindo com distância
d
de 0,3623 m e azimute plano
p
de 71°58'37" chhega-se ao marco
m
27, deste,
d
confrrontando neeste trecho com
c
RUA CORONEL
L MESSIA
AS, no quad
drante
Norooeste, seguinndo com diistância de 0,0375
0
m e azimute pllano de 82°°13'19" cheega-se
ao marco
m
1, ponnto inicial daa descrição deste perím
metro.

Art. 3º - Caberá ao requeerente no prazo
p
de 180 (cento e oitenta) ddias registrar no
cartóório competeente as certidões relativvas ao Rem
membramentto ora aprovvado.
Art. 4º - As deespesas com
m a execuçção deste decreto
d
corrrerão por cconta de do
otação
próprria do orçam
mento vigennte, suplemeentada se neecessário.
Art. 5º - Este Decreto entraa em vigor na
n data de sua publicaçção.
o.
Art. 6º - Revogaam-se as dissposições em contrário
Lauro de Freitas,
F
14 dde junho de 2016.
2

MÁRCIO ARAPONG
GA PAIVA
A
Prefeito Municcipal

EGISTRE--SE E PUB
BLIQUE-SE
E,
RE

Márrcio Rodrigo Almeida de Souza Leão
L
S
Secretário
M
Municipal
d Governo
de
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