
Decretos

Decreto nº 4.981, de 17 de Outubro de 2017  .  

(Dispõe sobre designação ao Secretário Municipal de Administração)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE,  Prefeito  da Estância  Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por  Lei,  

DECRETA, 

Artigo 1º -  Fica autorizado o Sr.  RONALDO ADÃO GUARDIANO,  Secretário
Municipal de Administração, para dentre as suas atribuições do cargo, ficar responsável pela assinatura:

.  Termo de rescisões dos servidores públicos municipais;

.  Carteiras de Trabalho – CTPS;

.  Editais de Convocação;

.  Contratos;

. Portarias  de  nomeação ,  exoneração   e  transferência  referentes   aos
servidores  aprovados em concursos públicos e processos seletivos;

. Editais de Notificação das Comissões de Avaliação Estágio Probatório e
Avaliação de Progressão Funcional;

. Portarias de concessão de licença-prêmio;

. PPP- Perfil Profissiográfico Previdenciário;

. Demais documentos correlatos ao DRH/GP.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos para 12 de janeiro de 2017.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 17 de Outubro de 2017. 

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

PREFEITO

___________________________________________________________________________________
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Decreto n.º 4.993, de 26 de outubro de 2017.

(Autoriza Planos de Loteamento e Arruamento e dá outras
providências)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:-

Art. 1º - Ficam autorizados os planos de loteamento e arruamento de uma área de terras de 85.501,06
m2, denominado “RESIDENCIAL FÊNIX”,  aprovado conforme certificado GRAPROHAB Nº 286/2016 de
05 de julho de 2016, situado nesta cidade, conforme segue:

MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO DE PARCELAMENTO DO SOLO

I – IDENTIFICAÇÃO: 

LOTEAMENTO: RESIDENCIAL FÊNIX

MUNICIPIO: AVARÉ - SP

PROPRIETÁRIO: CONSTRUBRAX CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI EPP.

AJP INVESTIMENTOS LTDA.

RESP. TÉCNICO:       MAICK FABIAN PONCHIELI RIBEIRO

ÁREA DA GLEBA: 85.501,06 m2

DISTÂNCIA DO CENTRO DO MUNICÍPIO:

O imóvel encontra-se a 3.000 metros de distância da Praça central da cidade de Avaré.

ACESSO PRINCIPAL:

Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), próximo ao Conjunto Residencial “Duilio Gambini”.

II – DESCRIÇÃO DA GLEBA:

Uma área de terras, desmembrada da Estância Fênix, situada na cidade de Avaré–SP, com área total de
85.501,06 metros quadrados, ou 8,5501 ha., ou 3,5331 alqueires paulista, com as seguintes  medidas e
confrontações:  Inicia  no  vértice  1,  de  coordenada  geodésica  (UTM)  –  (EX)  711.619,56  e  N(Y)
7.447.094,48, cravado na margem da faixa de domínio da Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) de
domínio da Prefeitura Municipal  da Estância Turística de Avaré e divisa com a Estância São Rogério
(matrículas nºs 65.344, 65.345, 65.346, 65.347), nos seguintes rumos e distâncias: 89°00’35” SW, com
distancia de 349,80 metros até o marco 2; 13°35’58” NW, com distancia de 171,23 metros até o marco 3;
19°39’03”NW, com distancia de 46,40 metros cruzando a 1ª nascente até o marco 4, cravado no canto da
divisa; deflete à direita e segue por cerca cruzando a 2ª nascente, na confrontação com a Estância Santa
Helena (matrícula nº 68.696) no rumo 78º41’45”NE, com distância de 140,79 metros até o marco 4-A,
confrontando com a Estância Santa Helena (matrícula nº 68.696); deflete à direita e segue com rumo de
00°03’18” SW, com distancia de 35,42 metros até o marco 4-B, deste deflete a esquerda e segue com
rumo de 89°56’42” SE, com distancia de 247,77 metros até o marco 4-C, deste deflete a esquerda e segue
no rumo de 00°03’18” NE, com distancia de 172,00 metros até o marco 4-D, deste deflete a esquerda e
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segue no rumo de 89°56’42” NW, com distância de 20,00 metros até o marco 4-E; deste deflete a direita e
segue no rumo de 00°03’18” NE, com distancia de 30,00 metros até o marco 4-F; deste deflete a direita e
segue  no  rumo  de  89°56’42”  SE,  com distancia  de  20,00  metros  até  o  marco  4-G;  deste  deflete  a
esquerda  e  segue  no  rumo  de  00°03’18”  NE,  com  distancia  de  157,40  metros  até  o  marco  4-H,
confrontando do marco 4-A ao 4-H com o terreno remanescente da Estância Fênix (matrícula nº 75.984);
deste deflete a direita e segue no rumo de 78°12’07” NE, com distancia de 15,06 metros até o marco 7;
deste deflete a direita e segue no rumo de 73°37’03”SE, com distancia de 5,48 metros até o marco 8,
confrontando do marco 4-H ao 8 com o caminho de acesso de domínio da Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, caminho esse variante da Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070); deste deflete a direita e
segue no rumo de 00°03’18” SW, com distancia de 556,94 metros, confrontando com a Avenida Manoel
Teixeira Sampaio (AVR 070) até o vértice 1, inicio da descrição, encerrando a área de 85.501,06m2.

O Empreendimento em questão será servido de toda a infra-estrutura básica necessária ao bem estar dos
usuários. Foi projetado de forma a permitir um loteamento viável, de aproveitamento máximo dentro da
conformação da área, de acordo com as diretrizes municipais e com seus lotes de dimensões suficientes à
perfeita implantação de moradias.

Seu formato geométrico é bastante particular, com declividades pouco acentuadas, apresentando divisas
retilíneas. Isso permitiu um bom aproveitamento urbano, com a obtenção de um loteamento constituído
basicamente de lotes regulares.

O loteamento encontra-se em lugar seco, seguro e fora de inundações e alagadiços, nunca fora usado
como depósito de lixo.

Não possui nenhuma construção existente e nem a demolir.

As construções a serem implantadas no loteamento, deverão obedecer obrigatoriamente à Lei Municipal
vigente.

O traçado das Ruas obedeceu às diretrizes expedidas pela Prefeitura Municipal de Avaré - SP, adequando
ao sistema viário existente e procurando facilitar acessos as áreas ainda não parceladas.

As Ruas estão nomeadas da seguinte forma: Rua 01, Rua 02, Rua 03, Rua 04, Rua 05, Rua 06, Rua 07,
Rua 08, Rua 09, Rua 10 e Rua 11.

O loteamento possui 12 (doze) quadras, nomeadas de “A” até “L”, totalizando 205 lotes.

III – CARACTERIZAÇÃO DO LOTEAMENTO:

O  Loteamento  descrito  será  executado  dentro  do  perímetro  urbano  do  município  de  Avaré  -  SP,

distribuídos da seguinte forma:

1. QUADRO – DISTRIBUIÇÃO DOS LOTES POR TIPO DE USO

Natureza do Loteamento

LOTES Nº ÁREA (m2)    %

RESIDENCIAIS 158   32.650,19 76,31

COMERCIAIS 47 10.138,56 23,69

TOTAL 205 42.788,75 100
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2. QUADRO DE ÁREAS

Item Especificação Áreas (m2) %

1 ÁREA DOS LOTES (205 UNIDADES) 42.788,75 50,05

2 TOTAL DAS ÁREAS PÚBLICAS

2.1 SISTEMA VIÁRIO 21.333,42 24,95

2.1.1 VIÉLA - -

2.2 ÁREA INSTITUCIONAL 4.276,00 5,00

2.3 ESPAÇOS LIVRES DE USO PÚBLICO

2.3.1 ÁREA VERDE 12.826,89 15,00

2.3.2 SISTEMA DE LAZER 4.276,00 5,00

3

4 ÁREA TOTAL LOTEADA 85.501,06 100,00

IV – ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO:

3. QUADRO - SISTEMA VIÁRIO:

Identificação

das vias 

Largura do
Leito carroçável

Largura do
Passeio (m)

Declividade

Máxima (%)

Tipo de 

Revestimento

Rua 01 8,00 3,00 2,79

PAVIMENTAÇÃO

ASFÁLTICA

Rua 02 8,00 3,00 5,75

PAVIMENTAÇÃO

ASFÁLTICA

Rua 03 8,00 3,00 4,23

PAVIMENTAÇÃO

ASFÁLTICA

Rua 04 8,00 3,00 2,76

PAVIMENTAÇÃO

ASFÁLTICA

Rua 05 8,00 3,00 3,62

PAVIMENTAÇÃO

ASFÁLTICA

Rua 06 8,00 3,00 3,81

PAVIMENTAÇÃO

ASFÁLTICA

Rua 07 8,00 3,00 3,91

PAVIMENTAÇÃO

ASFÁLTICA

5,25 PAVIMENTAÇÃO

SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ – 27 DE OUTUBRO DE 2017 - EDIÇÃO N° 53



Rua 08 8,00 3,00 ASFÁLTICA

Rua 09 8,00 3,00 4,60

PAVIMENTAÇÃO

ASFÁLTICA

Rua 10 8,00 3,00 3,93

PAVIMENTAÇÃO

ASFÁLTICA

Rua 11 8,00 3,00 4,95

PAVIMENTAÇÃO

ASFÁLTICA

V – INFRA-ESTRUTURA:

Para  uma perfeita  funcionalidade,  viabilização e segurança do  empreendimento,  serão necessários  e
imprescindíveis serviços de infraestruturas a serem implantadas pelo loteador. As obras de infraestrutura
básica são as seguintes:

a) Abertura das vias públicas;

b) Terraplenagem, para a adaptação do terreno à situação ideal de utilização, com a execução de
movimentos de corte e aterro para a regularização e uniformização de declividades das vias;

c) Demarcação das quadras e lotes;

d) Rede de distribuição de água potável, a ser alimentada e operada pelo órgão competente;

e) Rede de esgoto sanitário, a ser interligado e operado pelo órgão competente;

f) Rede  de  Galerias  de  Águas  Pluviais;  Composto  por  um  sistema  de  captação  subterrânea,
necessário ao escoamento do enxurro oriundo da área em projeto. Todo o sistema foi concebido
para  a  captação  a  partir  dos  pontos  onde  foram ultrapassados  os  limites  de  velocidade  ou
capacidade de escoamento nas sarjetas;

g) Rede de energia elétrica e iluminação pública; será executada dentro dos padrões exigidos pela
concessionária local;

h) Guias e Sarjetas, Padrão Prefeitura Municipal, para a perfeita regularização das vias e a facilidade
na execução dos passeios públicos e o auxílio ao direcionamento e transporte das águas pluviais;

i) Pavimentação asfáltica;

j) Arborização:  Projeto  de  arborização  e  revegetação  aproveitando  espécies  nativas  da  região
devidamente aprovado pelo órgão competente. 

k) Sistema de Coleta e Destinação de lixo; será feita coleta regular a cargo da municipalidade 03
(três) vezes por semana, conforme Certidão expedida pelo órgão competente.

VI – MEMORIAL DESCRITIVO DE QUADRAS E LOTES:

As  quadras  de  formatos  regulares  e  irregulares  foram numeradas  a  partir  da  Quadra  “A”  até
Quadra “L”.

Os lotes de formatos regulares e irregulares em ordem crescente e distintamente em cada quadra,
ocupando uma área de 42.788,75m2, ou seja, 50,05% da área total e assim discriminada.
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Serão descritas também, as Áreas Verdes, as Áreas Institucionais e Sistema de Lazer.

QUADRA “A”

Circundada  pelas  seguintes  vias:  Rua  10,  Rua  11  e  Avenida  Manoel  Teixeira  Sampaio  (AVR  070).
Composta de 17 lotes comerciais, que totalizam exatamente 3.554,51m2. Descritos e numerados conforme
abaixo.

Para fins de orientação, as descrições são tomadas, para quem se coloca de costas para o terreno e olha
para a primeira via pública descrita.

LOTE 01:- Irregular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
5,86 metros em reta e mais 16,00 metros em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita
divisa com o lote nº 02 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o terreno remanescente
da Estância Fênix (matrícula nº 75.984) e mede 12,76 metros, à esquerda divisa com a Rua
11 e mede 9,36 metros, perfazendo uma área total de 269,27m². Localiza-se na intersecção
da Rua 11, lado ímpar, com a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 02:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 03 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  01  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 5,86 metros da intersecção da Rua 11, lado ímpar, com a Avenida Manoel
Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 03:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 04 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  02  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m².  Distante  15,86  metros  da  intersecção  da  Rua  11,  lado  ímpar,  com a  Avenida
Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 04:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 05 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  03  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m².  Distante  25,86  metros  da  intersecção  da  Rua  11,  lado  ímpar,  com a  Avenida
Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 05:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 06 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  04  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m².  Distante  35,86  metros  da  intersecção  da  Rua  11,  lado  ímpar,  com a  Avenida
Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 06:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 07 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  05  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m².  Distante  45,86  metros  da  intersecção  da  Rua  11,  lado  ímpar,  com a  Avenida
Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 07:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 08 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  06  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
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200,00m².  Distante  55,86  metros  da  intersecção  da  Rua  11,  lado  ímpar,  com a  Avenida
Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 08:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 09 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  07  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m².  Distante  65,86  metros  da  intersecção  da  Rua  11,  lado  ímpar,  com a  Avenida
Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 09:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 10 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  08  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 61,00 metros da intersecção da Rua 10, lado par, com a Avenida Manoel
Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 10:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 11 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  09  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 51,00 metros da intersecção da Rua 10, lado par, com a Avenida Manoel
Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 11:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 12 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  10  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 41,00 metros da intersecção da Rua 10, lado par, com a Avenida Manoel
Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 12:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 13 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  11  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 31,00 metros da intersecção da Rua 10, lado par, com a Avenida Manoel
Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 13:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 14 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  12  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 21,00 metros da intersecção da Rua 10, lado par, com a Avenida Manoel
Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 14:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
14,00 metros, à direita divisa com os lotes nºs 15 e 16 e mede 20,00 metros, aos fundos
divisa com  o terreno remanescente da Estância Fênix (matrícula nº 75.984) e mede 14,00
metros, à esquerda divisa com o lote nº 13 e mede 20,00 metros, perfazendo uma área total
de  280,00m².  Distante  7,00  metros  da  intersecção  da  Rua  10,  lado  par,  com a  Avenida
Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 15:- Irregular, tem frente para a Rua 10, lado par e mede 4,76 metros em reta e mais 14,14 metros
em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita divisa com o lote nº 16 e mede 16,00
metros, aos fundos divisa com o lote nº 14 e mede 13,76 metros, à esquerda divisa com a
Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede 7,00 metros, perfazendo
uma área total de 202,74m². Localiza-se na intersecção da Rua 10, lado par, com a Avenida
Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.
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LOTE 16:- Regular, tem frente para a Rua 10, lado par e mede 12,50 metros, à direita divisa com o lote nº
17 e mede 16,00 metros, aos fundos divisa com o lote nº 14 e com o terreno remanescente
da Estância Fênix (matrícula nº 75.984) e mede 12,50 metros, à esquerda divisa com o lote nº
15 e mede 16,00 metros, perfazendo uma área total de 200,00m². Distante 4,76 metros da
intersecção da Rua  10, lado par,  com a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado
ímpar.

LOTE 17:- Irregular, tem frente para a Rua 10, lado par e mede 4,74 metros em reta e mais 14,14 metros
em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita divisa com o terreno remanescente da
Estância Fênix (matrícula nº 75.984) e mede 7,00 metros, aos fundos divisa com o terreno
remanescente da Estância Fênix (matrícula nº 75.984) e mede 13,74 metros,  à esquerda
divisa  com o  lote  nº  16  e  mede 16,00  metros,  perfazendo uma área  total  de 202,50m².
Distante 17,26 metros da intersecção da Rua  10, lado par,  com a Avenida Manoel Teixeira
Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

QUADRA “B”

Circundada  pelas  seguintes  vias:  Rua  02,  Rua  10  e  Avenida  Manoel  Teixeira  Sampaio  (AVR  070).
Composta de 15 lotes comerciais, que totalizam exatamente 3.405,24m2. Descritos e numerados conforme
abaixo.

Para fins de orientação, as descrições são tomadas, para quem se coloca de costas para o terreno e olha
para a primeira via pública descrita.

LOTE 01:- Irregular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
7,00 metros em reta e mais 14,14 metros em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita
divisa com o lote nº 02 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o terreno remanescente
da Estância Fênix (matrícula nº 75.984) e mede 16,00 metros, à esquerda divisa com a Rua
10 e mede 11,00 metros, perfazendo uma área total de 302,62m². Localiza-se na intersecção
da Rua 10, lado ímpar, com a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 02:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 03 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  01  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 7,00 metros da intersecção da Rua 10, lado ímpar, com a Avenida Manoel
Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 03:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 04 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  02  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m².  Distante  17,00  metros  da  intersecção  da  Rua  10,  lado  ímpar,  com a  Avenida
Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 04:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 05 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  03  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m².  Distante  27,00  metros  da  intersecção  da  Rua  10,  lado  ímpar,  com a  Avenida
Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 05:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 06 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  04  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m².  Distante  37,00  metros  da  intersecção  da  Rua  10,  lado  ímpar,  com a  Avenida
Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.
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LOTE 06:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 07 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  05  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m².  Distante  47,00  metros  da  intersecção  da  Rua  10,  lado  ímpar,  com a  Avenida
Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 07:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 08 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  06  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m².  Distante  57,00  metros  da  intersecção  da  Rua  10,  lado  ímpar,  com a  Avenida
Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 08:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 09 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  07  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m².  Distante  67,00  metros  da  intersecção  da  Rua  10,  lado  ímpar,  com a  Avenida
Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 09:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 10 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  08  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 67,00 metros da intersecção da Rua 02, lado par, com a Avenida Manoel
Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 10:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
12,00 metros, à direita divisa com o lote nº 11 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  12,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  09  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
240,00m². Distante 55,00 metros da intersecção da Rua 02, lado par, com a Avenida Manoel
Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 11:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
12,00 metros, à direita divisa com o lote nº 12 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  12,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  10  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
240,00m². Distante 43,00 metros da intersecção da Rua 02, lado par, com a Avenida Manoel
Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 12:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
12,00 metros, à direita divisa com o lote nº 13 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  12,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  11  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
240,00m². Distante 31,00 metros da intersecção da Rua 02, lado par, com a Avenida Manoel
Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 13:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
12,00 metros, à direita divisa com o lote nº 14 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  12,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  12  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
240,00m². Distante 19,00 metros da intersecção da Rua 02, lado par, com a Avenida Manoel
Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.
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LOTE 14:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
12,00 metros, à direita divisa com o lote nº 15 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  12,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  13  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
240,00m². Distante 7,00 metros da intersecção da Rua 02, lado par, com a Avenida Manoel
Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 15:- Irregular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
7,00 metros em reta e mais 14,14 metros em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita
divisa com a Rua 02 e mede 11,00 metros, aos fundos divisa com o terreno remanescente da
Estância Fênix (matrícula nº 75.984) e mede 16,00 metros, à esquerda divisa com o lote nº 14
e mede 20,00 metros, perfazendo uma área total de 302,62m². Localiza-se na intersecção da
Rua 02, lado par, com a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

QUADRA “C”

Circundada pelas seguintes vias: Rua 01, Rua 02, Rua 05 e Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070).
Composta de 28 lotes, dos quais 14 são comerciais, que totalizam exatamente 5.850,48m2. Descritos e
numerados conforme abaixo.

Para fins de orientação, as descrições são tomadas, para quem se coloca de costas para o terreno e olha
para a primeira via pública descrita.

LOTE 01:- (comercial)- Irregular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado
ímpar e mede 5,00 metros em reta e mais 14,14 metros em arco de curva com raio de 9,00
metros, à direita divisa com o lote nº 02 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o lote nº
28 e mede 14,00 metros, à esquerda divisa com a Rua 02 e mede 11,00 metros, perfazendo
uma área  total  de  262,62m².  Localiza-se  na  intersecção  da  Rua  02,  lado  ímpar,  com a
Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 02:- (comercial)-  Regular,  tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070),  lado
ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 03 e mede 20,00 metros, aos
fundos divisa com o lote nº 27 e mede 10,00 metros, à esquerda divisa com o lote nº 01 e
mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de  200,00m².  Distante  5,00  metros  da
intersecção da Rua 02, lado ímpar, com a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado
ímpar.

LOTE 03:- (comercial)-  Regular,  tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070),  lado
ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 04 e mede 20,00 metros, aos
fundos divisa com o lote nº 26 e mede 10,00 metros, à esquerda divisa com o lote nº 02 e
mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de  200,00m².  Distante  15,00  metros  da
intersecção da Rua 02, lado ímpar, com a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado
ímpar.

LOTE 04:- (comercial)-  Regular,  tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070),  lado
ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 05 e mede 20,00 metros, aos
fundos divisa com o lote nº 25 e mede 10,00 metros, à esquerda divisa com o lote nº 03 e
mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de  200,00m².  Distante  25,00  metros  da
intersecção da Rua 02, lado ímpar, com a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado
ímpar.

LOTE 05:- (comercial) - Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado
ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 06 e mede 20,00 metros, aos
fundos divisa com o lote nº 24 e mede 10,00 metros, à esquerda divisa com o lote nº 04 e
mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de  200,00m².  Distante  35,00  metros  da
intersecção da Rua 02, lado ímpar, com a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado
ímpar.
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LOTE 06:- (comercial) - Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado
ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 07 e mede 20,00 metros, aos
fundos divisa com o lote nº 23 e mede 10,00 metros, à esquerda divisa com o lote nº 05 e
mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de  200,00m².  Distante  45,00  metros  da
intersecção da Rua 02, lado ímpar, com a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado
ímpar.

LOTE 07:- (comercial) - Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado
ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 08 e mede 20,00 metros, aos
fundos divisa com o lote nº 22 e mede 10,00 metros, à esquerda divisa com o lote nº 06 e
mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de  200,00m².  Distante  55,00  metros  da
intersecção da Rua 02, lado ímpar, com a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado
ímpar.

LOTE 08:- (comercial) - Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado
ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 09 e mede 20,00 metros, aos
fundos divisa com o lote nº 21 e mede 10,00 metros, à esquerda divisa com o lote nº 07 e
mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de  200,00m².  Distante  55,00  metros  da
intersecção da Rua  05, lado par,  com a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado
ímpar.

LOTE 09:- (comercial) - Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado
ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 10 e mede 20,00 metros, aos
fundos divisa com o lote nº 20 e mede 10,00 metros, à esquerda divisa com o lote nº 08 e
mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de  200,00m².  Distante  45,00  metros  da
intersecção da Rua  05, lado par,  com a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado
ímpar.

LOTE 10:- (comercial) - Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado
ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 11 e mede 20,00 metros,  aos
fundos divisa com o lote nº 19 e mede 10,00 metros, à esquerda divisa com o lote nº 09 e
mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de  200,00m².  Distante  35,00  metros  da
intersecção da Rua  05, lado par,  com a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado
ímpar.

LOTE 11:- (comercial)  - Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado
ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 12 e mede 20,00 metros, aos
fundos divisa com o lote nº 18 e mede 10,00 metros, à esquerda divisa com o lote nº 10 e
mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de  200,00m².  Distante  25,00  metros  da
intersecção da Rua  05, lado par,  com a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado
ímpar.

LOTE 12:- (comercial)  - Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado
ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 13 e mede 20,00 metros, aos
fundos divisa com o lote nº 17 e mede 10,00 metros, à esquerda divisa com o lote nº 11 e
mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de  200,00m².  Distante  15,00  metros  da
intersecção da Rua  05, lado par,  com a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado
ímpar.

LOTE 13:- (comercial)  - Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado
ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 14 e mede 20,00 metros, aos
fundos divisa com o lote nº 16 e mede 10,00 metros, à esquerda divisa com o lote nº 12 e
mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de  200,00m².  Distante  5,00  metros  da
intersecção da Rua  05, lado par,  com a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado
ímpar.
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LOTE 14:- (comercial)  -  Irregular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado
ímpar e mede 5,00 metros em reta e mais 14,14 metros em arco de curva com raio de 9,00
metros, à direita divisa com a Rua 05 e mede 11,00 metros, aos fundos divisa com o lote nº
15 e  mede  14,00  metros,  à  esquerda  divisa  com  o  lote  nº  13  e  mede  20,00  metros,
perfazendo uma área total de 262,62m². Localiza-se na intersecção da Rua 05, lado par, com
a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 15:- Irregular, tem frente para a Rua 01, lado par e mede 5,00 metros em reta e mais 14,14 metros
em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita divisa com o lote nº 16 e mede 20,00
metros, aos fundos divisa com o lote nº 14 e mede 14,00 metros, à esquerda divisa com a
Rua  05  e  mede  11,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de  262,62m².  Localiza-se  na
intersecção da Rua 05, lado par, com a Rua 01 lado par.

LOTE 16:- Regular, tem frente para a Rua 01, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
17  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  13 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  15  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 5,00 metros da intersecção da Rua 05, lado par, com a Rua 01 lado par.

LOTE 17:- Regular, tem frente para a Rua 01, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
18  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  12 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  16  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 15,00 metros da intersecção da Rua 05, lado par, com a Rua 01 lado par.

LOTE 18:- Regular, tem frente para a Rua 01, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
19  e  mede  20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  11 e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  17  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 25,00 metros da intersecção da Rua 05, lado par, com a Rua 01 lado par.

LOTE 19:- Regular, tem frente para a Rua 01, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
20  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  10 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  18  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 35,00 metros da intersecção da Rua 05, lado par, com a Rua 01 lado par.

LOTE 20:- Regular, tem frente para a Rua 01, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
21  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  09 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  19  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 45,00 metros da intersecção da Rua 05, lado par, com a Rua 01 lado par.

LOTE 21:- Regular, tem frente para a Rua 01, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
22  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  08 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  20  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 55,00 metros da intersecção da Rua 05, lado par, com a Rua 01 lado par.

LOTE 22:- Regular, tem frente para a Rua 01, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
23  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  07 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  21  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 55,00 metros da intersecção da Rua 02, lado ímpar, com a Rua 01 lado
par.

LOTE 23:- Regular, tem frente para a Rua 01, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
24  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  06 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  22  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 45,00 metros da intersecção da Rua 02, lado ímpar, com a Rua 01 lado
par.

LOTE 24:- Regular, tem frente para a Rua 01, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
25  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  05 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  23  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 35,00 metros da intersecção da Rua 02, lado ímpar, com a Rua 01 lado
par.
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LOTE 25:- Regular, tem frente para a Rua 01, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
26  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  04 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  24  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 25,00 metros da intersecção da Rua 02, lado ímpar, com a Rua 01 lado
par.

LOTE 26:- Regular, tem frente para a Rua 01, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
27  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  03 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  25  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 15,00 metros da intersecção da Rua 02, lado ímpar, com a Rua 01 lado
par.

LOTE 27:- Regular, tem frente para a Rua 01, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
28  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  02 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  26  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 5,00 metros da intersecção da Rua 02, lado ímpar, com a Rua 01 lado par.

LOTE 28:- Irregular, tem frente para a Rua 01, lado par e mede 5,00 metros em reta e mais 14,14 metros
em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita divisa com a Rua 02 e mede 11,00
metros, aos fundos divisa com o lote nº 01 e mede 14,00 metros, à esquerda divisa com o
lote nº 27 e mede 20,00 metros,  perfazendo uma área total de 262,62m².  Localiza-se na
intersecção da Rua 02, lado ímpar, com a Rua 01 lado par.

QUADRA “D”

Circundada pelas seguintes vias: Rua 01, Rua 02, Rua 03 e Rua 09. Composta de 40 lotes, que totalizam
exatamente 8.107,40m2. Descritos e numerados conforme abaixo.

Para fins de orientação, as descrições são tomadas, para quem se coloca de costas para o terreno e olha
para a primeira via pública descrita.

LOTE 01:- Irregular, tem frente para a Rua 02, lado ímpar e mede 3,21 metros em reta e mais 14,14
metros em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita divisa com a Rua 01 e mede
11,00 metros, aos fundos divisa com o lote nº 40 e mede 12,21 metros, à esquerda divisa
com o lote nº 02 e mede 20,00 metros, perfazendo uma área total de 226,82m². Localiza-se
na intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 02 lado ímpar.

LOTE 02:- Regular, tem frente para a Rua 02, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 01 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 39 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  03  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 3,21 metros da intersecção da Rua  01, lado ímpar,  com a Rua 02 lado
ímpar.

LOTE 03:- Regular, tem frente para a Rua 02, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 02 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 38 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  04  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 13,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 02 lado
ímpar.

LOTE 04:- Regular, tem frente para a Rua 02, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 03 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 37 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  05  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 23,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 02 lado
ímpar.

LOTE 05:- Regular, tem frente para a Rua 02, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 04 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 36 e mede 10,00 metros, à
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esquerda  divisa  com o  lote  nº  06  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 33,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 02 lado
ímpar.

LOTE 06:- Regular, tem frente para a Rua 02, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 05 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 35 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  07  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 43,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 02 lado
ímpar.

LOTE 07:- Regular, tem frente para a Rua 02, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 06 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 34 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  08  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 53,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 02 lado
ímpar.

LOTE 08:- Regular, tem frente para a Rua 02, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 07 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 33 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  09  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 63,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 02 lado
ímpar.

LOTE 09:- Regular, tem frente para a Rua 02, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 08 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 32 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  10  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 73,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 02 lado
ímpar.

LOTE 10:- Regular, tem frente para a Rua 02, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 09 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 31 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  11  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 83,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 02 lado
ímpar.

LOTE 11:- Regular, tem frente para a Rua 02, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 10 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 30 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  12  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 83,21 metros da intersecção da Rua  09, lado par,  com a Rua 02 lado
ímpar.

LOTE 12:- Regular, tem frente para a Rua 02, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 11 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 29 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  13  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 73,21 metros da intersecção da Rua  09, lado par,  com a Rua 02 lado
ímpar.

LOTE 13:- Regular, tem frente para a Rua 02, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 12 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 28 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  14  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 63,21 metros da intersecção da Rua  09, lado par,  com a Rua 02 lado
ímpar.

LOTE 14:- Regular, tem frente para a Rua 02, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 13 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 27 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  15  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 53,21 metros da intersecção da Rua  09, lado par,  com a Rua 02 lado
ímpar.
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LOTE 15:- Regular, tem frente para a Rua 02, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 14 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 26 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  16  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 43,21 metros da intersecção da Rua  09, lado par,  com a Rua 02 lado
ímpar.

LOTE 16:- Regular, tem frente para a Rua 02, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 15 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 25 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  17  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 33,21 metros da intersecção da Rua  09, lado par,  com a Rua 02 lado
ímpar.

LOTE 17:- Regular, tem frente para a Rua 02, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 16 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 24 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  18  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 23,21 metros da intersecção da Rua  09, lado par,  com a Rua 02 lado
ímpar.

LOTE 18:- Regular, tem frente para a Rua 02, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 17 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 23 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  19  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 13,21 metros da intersecção da Rua  09, lado par,  com a Rua 02 lado
ímpar.

LOTE 19:- Regular, tem frente para a Rua 02, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 18 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 22 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  20  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 3,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 02 lado ímpar.

LOTE 20:- Irregular, tem frente para a Rua 02, lado ímpar e mede 3,21 metros em reta e mais 14,14
metros em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita divisa com o lote nº 19 e mede
20,00 metros, aos fundos divisa com o lote nº 21 e mede 12,21 metros, à esquerda divisa
com a Rua 09 e mede 11,00 metros, perfazendo uma área total de 226,88m². Localiza-se na
intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 02 lado ímpar.

LOTE 21:- Irregular, tem frente para a Rua 03, lado par e mede 3,21 metros em reta e mais 14,14 metros
em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita divisa com a Rua 09 e mede 11,00
metros, aos fundos divisa com o lote nº 20 e mede 12,21 metros, à esquerda divisa com o
lote nº 22 e mede 20,00 metros,  perfazendo uma área total de 226,88m².  Localiza-se na
intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 03 lado par.

LOTE 22:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
21  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  19 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  23  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 3,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 03 lado par.

LOTE 23:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
22  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  18 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  24  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 13,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 03 lado par.

LOTE 24:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
23  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  17 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  25  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 23,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 03 lado par.

LOTE 25:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
24  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  16 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  26  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 33,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 03 lado par.
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LOTE 26:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
25  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  15 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  27  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 43,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 03 lado par.

LOTE 27:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
26  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  14 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  28  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 53,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 03 lado par.

LOTE 28:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
27  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  13 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  29  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 63,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 03 lado par.

LOTE 29:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
28  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  12 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  30  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 73,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 03 lado par.

LOTE 30:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
29  e  mede  20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  11 e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  31  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 83,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 03 lado par.

LOTE 31:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
30  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  10 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  32  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 83,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 03 lado
par.

LOTE 32:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
31  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  09 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  33  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 73,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 03 lado
par.

LOTE 33:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
32  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  08 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  34  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 63,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 03 lado
par.

LOTE 34:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
33  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  07 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  35  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 53,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 03 lado
par.

LOTE 35:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
34  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  06 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  36  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 43,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 03 lado
par.
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LOTE 36:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
35  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  05 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  37  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 33,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 03 lado
par.

LOTE 37:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
36  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  04 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  38  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 23,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 03 lado
par.

LOTE 38:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
37  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  03 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  39  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 13,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 03 lado
par.

LOTE 39:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
38  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  02 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  40  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 3,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 03 lado par.

LOTE 40:- Irregular, tem frente para a Rua 03, lado par e mede 3,21 metros em reta e mais 14,14 metros
em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita divisa com o lote nº 39 e mede 20,00
metros, aos fundos divisa com o lote nº 01 e mede 12,21 metros, à esquerda divisa com a
Rua  01  e  mede  11,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de  226,82m².  Localiza-se  na
intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 03 lado par.

QUADRA “E”

Circundada pelas seguintes vias: Rua 01, Rua 03, Rua 04 e Rua 09. Composta de 40 lotes, que totalizam
exatamente 8.107,40m2. Descritos e numerados conforme abaixo.

Para fins de orientação, as descrições são tomadas, para quem se coloca de costas para o terreno e olha
para a primeira via pública descrita.

LOTE 01:- Irregular, tem frente para a Rua 03, lado ímpar e mede 3,21 metros em reta e mais 14,14
metros em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita divisa com a Rua 01 e mede
11,00 metros, aos fundos divisa com o lote nº 40 e mede 12,21 metros, à esquerda divisa
com o lote nº 02 e mede 20,00 metros, perfazendo uma área total de 226,82m². Localiza-se
na intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 03 lado ímpar.

LOTE 02:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 01 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 39 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  03  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 3,21 metros da intersecção da Rua  01, lado ímpar,  com a Rua 03 lado
ímpar.

LOTE 03:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 02 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 38 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  04  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 13,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 03 lado
ímpar.

LOTE 04:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 03 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 37 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  05  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 23,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 03 lado
ímpar.
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LOTE 05:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 04 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 36 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  06  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 33,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 03 lado
ímpar.

LOTE 06:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 05 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 35 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  07  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 43,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 03 lado
ímpar.

LOTE 07:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 06 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 34 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  08  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 53,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 03 lado
ímpar.

LOTE 08:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 07 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 33 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  09  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 63,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 03 lado
ímpar.

LOTE 09:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 08 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 32 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  10  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 73,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 03 lado
ímpar.

LOTE 10:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 09 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 31 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  11  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 83,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 03 lado
ímpar.

LOTE 11:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 10 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 30 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  12  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 83,21 metros da intersecção da Rua  09, lado par,  com a Rua 03 lado
ímpar.

LOTE 12:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 11 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 29 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  13  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 73,21 metros da intersecção da Rua  09, lado par,  com a Rua 03 lado
ímpar.

LOTE 13:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 12 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 28 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  14  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 63,21 metros da intersecção da Rua  09, lado par,  com a Rua 03 lado
ímpar.

LOTE 14:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 13 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 27 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  15  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
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200,00m². Distante 53,21 metros da intersecção da Rua  09, lado par,  com a Rua 03 lado
ímpar.

LOTE 15:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 14 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 26 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  16  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 43,21 metros da intersecção da Rua  09, lado par,  com a Rua 03 lado
ímpar.

LOTE 16:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 15 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 25 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  17  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 33,21 metros da intersecção da Rua  09, lado par,  com a Rua 03 lado
ímpar.

LOTE 17:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 16 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 24 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  18  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 23,21 metros da intersecção da Rua  09, lado par,  com a Rua 03 lado
ímpar.

LOTE 18:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 17 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 23 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  19  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 13,21 metros da intersecção da Rua  09, lado par,  com a Rua 03 lado
ímpar.

LOTE 19:- Regular, tem frente para a Rua 03, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 18 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 22 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  20  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 3,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 03 lado ímpar.

LOTE 20:- Irregular, tem frente para a Rua 03, lado ímpar e mede 3,21 metros em reta e mais 14,14
metros em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita divisa com o lote nº 19 e mede
20,00 metros, aos fundos divisa com o lote nº 21 e mede 12,21 metros, à esquerda divisa
com a Rua 09 e mede 11,00 metros, perfazendo uma área total de 226,88m². Localiza-se na
intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 03 lado ímpar.

LOTE 21:- Irregular, tem frente para a Rua 04, lado par e mede 3,21 metros em reta e mais 14,14 metros
em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita divisa com a Rua 09 e mede 11,00
metros, aos fundos divisa com o lote nº 20 e mede 12,21 metros, à esquerda divisa com o
lote nº 22 e mede 20,00 metros,  perfazendo uma área total de 226,88m².  Localiza-se na
intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 04 lado par.

LOTE 22:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
21  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  19 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  23  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 3,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 04 lado par.

LOTE 23:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
22  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  18 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  24  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 13,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 04 lado par.

LOTE 24:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
23  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  17 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  25  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 23,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 04 lado par.
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LOTE 25:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
24  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  16 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  26  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 33,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 04 lado par.

LOTE 26:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
25  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  15 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  27  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 43,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 04 lado par.

LOTE 27:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
26  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  14 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  28  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 53,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 04 lado par.

LOTE 28:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
27  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  13 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  29  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 63,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 04 lado par.

LOTE 29:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
28  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  12 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  30  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 73,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 04 lado par.

LOTE 30:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
29  e  mede  20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  11 e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  31  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 83,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 04 lado par.

LOTE 31:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
30  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  10 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  32  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 83,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 04 lado
par.

LOTE 32:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
31  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  09 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  33  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 73,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 04 lado
par.

LOTE 33:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
32  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  08 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  34  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 63,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 04 lado
par.

LOTE 34:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
33  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  07 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  35  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 53,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 04 lado
par.

LOTE 35:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
34  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  06 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  36  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 43,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 04 lado
par.
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LOTE 36:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
35  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  05 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  37  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 33,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 04 lado
par.

LOTE 37:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
36  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  04 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  38  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 23,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 04 lado
par.

LOTE 38:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
37  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  03 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  39  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 13,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 04 lado
par.

LOTE 39:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
38  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  02 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  40  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 3,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 04 lado par.

LOTE 40:- Irregular, tem frente para a Rua 04, lado par e mede 3,21 metros em reta e mais 14,14 metros
em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita divisa com o lote nº 39 e mede 20,00
metros, aos fundos divisa com o lote nº 01 e mede 12,21 metros, à esquerda divisa com a
Rua  01  e  mede  11,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de  226,82m².  Localiza-se  na
intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 04 lado par.

QUADRA “F”

Circundada pelas seguintes vias: Rua 01, Rua 04, Rua 05 e Rua 09. Composta de 40 lotes, que totalizam
exatamente 8.107,40m2. Descritos e numerados conforme abaixo.

Para fins de orientação, as descrições são tomadas, para quem se coloca de costas para o terreno e olha
para a primeira via pública descrita.

LOTE 01:- Irregular, tem frente para a Rua 04, lado ímpar e mede 3,21 metros em reta e mais 14,14
metros em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita divisa com a Rua 01 e mede
11,00 metros, aos fundos divisa com o lote nº 40 e mede 12,21 metros, à esquerda divisa
com o lote nº 02 e mede 20,00 metros, perfazendo uma área total de 226,82m². Localiza-se
na intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 04 lado ímpar.

LOTE 02:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 01 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 39 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  03  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 3,21 metros da intersecção da Rua  01, lado ímpar,  com a Rua 04 lado
ímpar.

LOTE 03:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 02 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 38 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  04  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 13,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 04 lado
ímpar.

LOTE 04:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 03 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 37 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  05  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
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200,00m². Distante 23,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 04 lado
ímpar.

LOTE 05:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 04 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 36 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  06  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 33,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 04 lado
ímpar.

LOTE 06:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 05 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 35 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  07  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 43,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 04 lado
ímpar.

LOTE 07:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 06 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 34 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  08  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 53,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 04 lado
ímpar.

LOTE 08:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 07 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 33 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  09  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 63,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 04 lado
ímpar.

LOTE 09:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 08 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 32 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  10  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 73,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 04 lado
ímpar.

LOTE 10:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 09 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 31 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  11  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 83,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 04 lado
ímpar.

LOTE 11:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 10 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 30 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  12  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 83,21 metros da intersecção da Rua  09, lado par,  com a Rua 04 lado
ímpar.

LOTE 12:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 11 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 29 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  13  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 73,21 metros da intersecção da Rua  09, lado par,  com a Rua 04 lado
ímpar.

LOTE 13:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 12 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 28 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  14  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 63,21 metros da intersecção da Rua  09, lado par,  com a Rua 04 lado
ímpar.
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LOTE 14:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 13 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 27 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  15  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 53,21 metros da intersecção da Rua  09, lado par,  com a Rua 04 lado
ímpar.

LOTE 15:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 14 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 26 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  16  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 43,21 metros da intersecção da Rua  09, lado par,  com a Rua 04 lado
ímpar.

LOTE 16:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 15 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 25 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  17  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 33,21 metros da intersecção da Rua  09, lado par,  com a Rua 04 lado
ímpar.

LOTE 17:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 16 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 24 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  18  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 23,21 metros da intersecção da Rua  09, lado par,  com a Rua 04 lado
ímpar.

LOTE 18:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 17 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 23 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  19  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 13,21 metros da intersecção da Rua  09, lado par,  com a Rua 04 lado
ímpar.

LOTE 19:- Regular, tem frente para a Rua 04, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 18 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com  o lote nº 22 e mede 10,00 metros, à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  20  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 3,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 04 lado ímpar.

LOTE 20:- Irregular, tem frente para a Rua 04, lado ímpar e mede 3,21 metros em reta e mais 14,14
metros em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita divisa com o lote nº 19 e mede
20,00 metros, aos fundos divisa com o lote nº 21 e mede 12,21 metros, à esquerda divisa
com a Rua 09 e mede 11,00 metros, perfazendo uma área total de 226,88m². Localiza-se na
intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 04 lado ímpar.

LOTE 21:- Irregular, tem frente para a Rua 05, lado par e mede 3,21 metros em reta e mais 14,14 metros
em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita divisa com a Rua 09 e mede 11,00
metros, aos fundos divisa com o lote nº 20 e mede 12,21 metros, à esquerda divisa com o
lote nº 22 e mede 20,00 metros,  perfazendo uma área total de 226,88m².  Localiza-se na
intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 05 lado par.

LOTE 22:- Regular, tem frente para a Rua 05, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
21  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  19 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  23  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 3,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 05 lado par.

LOTE 23:- Regular, tem frente para a Rua 05, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
22  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  18 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  24  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 13,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 05 lado par.
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LOTE 24:- Regular, tem frente para a Rua 05, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
23  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  17 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  25  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 23,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 05 lado par.

LOTE 25:- Regular, tem frente para a Rua 05, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
24  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  16 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  26  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 33,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 05 lado par.

LOTE 26:- Regular, tem frente para a Rua 05, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
25  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  15 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  27  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 43,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 05 lado par.

LOTE 27:- Regular, tem frente para a Rua 05, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
26  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  14 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  28  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 53,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 05 lado par.

LOTE 28:- Regular, tem frente para a Rua 05, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
27  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  13 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  29  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 63,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 05 lado par.

LOTE 29:- Regular, tem frente para a Rua 05, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
28  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  12 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  30  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 73,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 05 lado par.

LOTE 30:- Regular, tem frente para a Rua 05, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
29  e  mede  20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  11 e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  31  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 83,21 metros da intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 05 lado par.

LOTE 31:- Regular, tem frente para a Rua 05, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
30  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  10 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  32  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 83,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 05 lado
par.

LOTE 32:- Regular, tem frente para a Rua 05, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
31  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  09 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  33  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 73,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 05 lado
par.

LOTE 33:- Regular, tem frente para a Rua 05, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
32  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  08 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  34  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 63,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 05 lado
par.

LOTE 34:- Regular, tem frente para a Rua 05, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
33  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  07 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  35  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 53,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 05 lado
par.
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LOTE 35:- Regular, tem frente para a Rua 05, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
34  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  06 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  36  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 43,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 05 lado
par.

LOTE 36:- Regular, tem frente para a Rua 05, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
35  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  05 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  37  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 33,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 05 lado
par.

LOTE 37:- Regular, tem frente para a Rua 05, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
36  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  04 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  38  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 23,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 05 lado
par.

LOTE 38:- Regular, tem frente para a Rua 05, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
37  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  03 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  39  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 13,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 05 lado
par.

LOTE 39:- Regular, tem frente para a Rua 05, lado par e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote nº
38  e  mede 20,00  metros,  aos  fundos  divisa  com  o  lote  nº  02 e  mede 10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  40  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 3,21 metros da intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 05 lado par.

LOTE 40:- Irregular, tem frente para a Rua 05, lado par e mede 3,21 metros em reta e mais 14,14 metros
em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita divisa com o lote nº 39 e mede 20,00
metros, aos fundos divisa com o lote nº 01 e mede 12,21 metros, à esquerda divisa com a
Rua  01  e  mede  11,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de  226,82m².  Localiza-se  na
intersecção da Rua 01, lado ímpar, com a Rua 05 lado par.

QUADRA “G”

Circundada  pelas  seguintes  vias:  Rua  05,  Rua  06,  e  Avenida  Manoel  Teixeira  Sampaio  (AVR 070).
Composta  de  09  lotes,  sendo  01  lote  comercial,  que  totalizam  exatamente  1.957,41m2.  Descritos  e
numerados conforme abaixo.

Para fins de orientação, as descrições são tomadas, para quem se coloca de costas para o terreno e olha
para a primeira via pública descrita.

LOTE 01:- (Comercial) - Irregular, tem frente para a Rua 05, lado ímpar e mede 4,47 metros em reta e
mais 14,14 metros em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita divisa com a Avenida
Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) e mede 11,00 metros, aos fundos divisa com a Estância
São  Rogério  (matrículas  nºs  65.344,  65.345,  65.346,  65.347)  e  mede  13,47  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  02  e  mede  20,24  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
253,57m². Localiza-se na intersecção da Rua 05, lado ímpar, com a Avenida Manoel Teixeira
Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 02:- Irregular, tem frente para a Rua 05, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 01 e mede 20,24 metros, aos fundos divisa com a Estância São Rogério (matrículas nºs
65.344, 65.345, 65.346, 65.347) e mede 10,00 metros, à esquerda divisa com o lote nº 03 e
mede  20,42  metros,  perfazendo  uma  área  total  de  203,34m².  Distante  4,47  metros  da
intersecção da Rua 05, lado ímpar, com a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado
ímpar.
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LOTE 03:- Irregular, tem frente para a Rua 05, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 02 e mede 20,42 metros, aos fundos divisa com a Estância São Rogério (matrículas nºs
65.344, 65.345, 65.346, 65.347) e mede 10,00 metros, à esquerda divisa com o lote nº 04 e
mede  20,61  metros,  perfazendo  uma  área  total  de  205,16m².  Distante  14,47  metros  da
intersecção da Rua 05, lado ímpar, com a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado
ímpar.

LOTE 04:- Irregular, tem frente para a Rua 05, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 03 e mede 20,61 metros, aos fundos divisa com a Estância São Rogério (matrículas nºs
65.344, 65.345, 65.346, 65.347) e mede 10,00 metros, à esquerda divisa com o lote nº 05 e
mede  20,79  metros,  perfazendo  uma  área  total  de  206,99m².  Distante  24,47  metros  da
intersecção da Rua 05, lado ímpar, com a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado
ímpar.

LOTE 05:- Irregular, tem frente para a Rua 05, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 04 e mede 20,79 metros, aos fundos divisa com a Estância São Rogério (matrículas nºs
65.344, 65.345, 65.346, 65.347) e mede 10,00 metros, à esquerda divisa com o lote nº 06 e
mede  20,97  metros,  perfazendo  uma  área  total  de  208,81m².  Distante  33,00  metros  da
intersecção da Rua 05, lado ímpar, com a Rua 06 lado par.

LOTE 06:- Irregular, tem frente para a Rua 05, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 05 e mede 20,97 metros, aos fundos divisa com a Estância São Rogério (matrículas nºs
65.344, 65.345, 65.346, 65.347) e mede 10,00 metros, à esquerda divisa com o lote nº 07 e
mede  21,15  metros,  perfazendo  uma  área  total  de  210,63m².  Distante  23,00  metros  da
intersecção da Rua 05, lado ímpar, com a Rua 06 lado par.

LOTE 07:- Irregular, tem frente para a Rua 05, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 06 e mede 21,15 metros, aos fundos divisa com a Estância São Rogério (matrículas nºs
65.344, 65.345, 65.346, 65.347) e mede 10,00 metros, à esquerda divisa com o lote nº 08 e
mede  21,34  metros,  perfazendo  uma  área  total  de  212,46m².  Distante  13,00  metros  da
intersecção da Rua 05, lado ímpar, com a Rua 06 lado par.

LOTE 08:- Irregular, tem frente para a Rua 05, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com o lote
nº 07 e mede 21,34 metros, aos fundos divisa com a Estância São Rogério (matrículas nºs
65.344, 65.345, 65.346, 65.347) e mede 10,00 metros, à esquerda divisa com o lote nº 09 e
mede  21,52  metros,  perfazendo  uma  área  total  de  214,28m².  Distante  3,00  metros  da
intersecção da Rua 05, lado ímpar, com a Rua 06 lado par.

LOTE 09:- Irregular, tem frente para a Rua 05, lado ímpar e mede 3,00 metros em reta e mais 14,14
metros em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita divisa com o lote nº 08 e mede
21,52 metros, aos fundos divisa com a Estância São Rogério (matrículas nºs 65.344, 65.345,
65.346, 65.347) e mede 12,00 metros, à esquerda divisa com a Rua 06 e mede 12,74 metros,
perfazendo uma área total de 242,17m². Localiza-se na intersecção da Rua 05, lado ímpar,
com a Rua 06 lado par.

QUADRA “H”

Circundada  pelas  seguintes  vias:  Rua  05,  Rua  06  e  Rua  07. Composta  de  04  lotes,  que  totalizam
exatamente 866,83m2. Descritos e numerados conforme abaixo.

Para fins de orientação, as descrições são tomadas, para quem se coloca de costas para o terreno e olha
para a primeira via pública descrita.

LOTE 01:- Irregular, tem frente para a Rua 06, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com a
Estância São Rogério (matrículas nºs 65.344, 65.345, 65.346, 65.347) e mede 20,15 metros,
aos fundos divisa com o lote nº 04 e mede 10,37 metros, à esquerda divisa com o lote nº 02 e
mede  20,15  metros,  perfazendo  uma  área  total  de  205,17m².  Distante  3,00  metros  da
intersecção da Rua 06, lado ímpar, com a Rua 05 lado ímpar.
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LOTE 02:- Irregular, tem frente para a Rua 06, lado ímpar e mede 3,00 metros em reta e mais 14,14
metros em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita divisa com o lote nº 01 e mede
20,15 metros, aos fundos divisa com o lote nº 03 e mede 12,00 metros, à esquerda divisa
com a Rua 05 e mede 11,15 metros, perfazendo uma área total de 224,33m². Localiza-se na
intersecção da Rua 06, lado ímpar, com a Rua 05 lado ímpar.

LOTE 03:- Irregular, tem frente para a Rua 07, lado par e mede 3,00 metros em reta e mais 14,14 metros
em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita divisa com a Rua 05 e mede 11,17
metros, aos fundos divisa com o lote nº 02 e mede 12,00 metros, à esquerda divisa com o
lote nº 04 e mede 20,17 metros,  perfazendo uma área total de 224,55m².  Localiza-se na
intersecção da Rua 07, lado par, com a Rua 05 lado ímpar.

LOTE 04:- Irregular, tem frente para a Rua 07, lado par e mede 10,73 metros, à direita divisa com o lote nº
03  e  mede 20,17  metros,  aos  fundos  divisa  com o  lote  nº  01  e  mede 10,37  metros,  à
esquerda divisa com a Estância São Rogério (matrículas nºs 65.344, 65.345, 65.346, 65.347)
e mede 20,17 metros,  perfazendo uma área total  de 212,78m².  Distante  3,00  metros  da
intersecção da Rua 07, lado par, com a Rua 05 lado ímpar.

QUADRA “I”

Circundada  pelas  seguintes  vias:  Rua  05,  Rua  07  e  Rua  08. Composta  de  04  lotes,  que  totalizam
exatamente 906,80m2. Descritos e numerados conforme abaixo.

Para fins de orientação, as descrições são tomadas, para quem se coloca de costas para o terreno e olha
para a primeira via pública descrita.

LOTE 01:- Irregular, tem frente para a Rua 07, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com a
Estância São Rogério (matrículas nºs 65.344, 65.345, 65.346, 65.347) e mede 20,16 metros,
aos fundos divisa com o lote nº 04 e mede 10,37 metros, à esquerda divisa com o lote nº 02 e
mede  20,16  metros,  perfazendo  uma  área  total  de  205,30m².  Distante  3,99  metros  da
intersecção da Rua 07, lado ímpar, com a Rua 05 lado ímpar.

LOTE 02:- Irregular, tem frente para a Rua 07, lado ímpar e mede 3,99 metros em reta e mais 14,14
metros em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita divisa com o lote nº 01 e mede
20,16 metros, aos fundos divisa com o lote nº 03 e mede 12,99 metros, à esquerda divisa
com a Rua 05 e mede 11,16 metros, perfazendo uma área total de 244,39m². Localiza-se na
intersecção da Rua 07, lado ímpar, com a Rua 05 lado ímpar.

LOTE 03:- Irregular, tem frente para a Rua 08, lado par e mede 3,99 metros em reta e mais 14,14 metros
em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita divisa com a Rua 05 e mede 11,16
metros, aos fundos divisa com o lote nº 02 e mede 12,99 metros, à esquerda divisa com o
lote nº 04 e mede 20,16 metros,  perfazendo uma área total de 244,39m².  Localiza-se na
intersecção da Rua 08, lado par, com a Rua 05 lado ímpar.

LOTE 04:- Irregular, tem frente para a Rua 08, lado par e mede 10,74 metros, à direita divisa com o lote nº
03  e  mede 20,16  metros,  aos  fundos  divisa  com o  lote  nº  01  e  mede 10,37  metros,  à
esquerda divisa com a Estância São Rogério (matrículas nºs 65.344, 65.345, 65.346, 65.347)
e mede 20,16 metros,  perfazendo uma área total  de 212,72m².  Distante  3,99  metros  da
intersecção da Rua 08, lado par, com a Rua 05 lado ímpar.

QUADRA “J”

Circundada  pelas  seguintes  vias:  Rua  05,  Rua  08  e  Rua  09. Composta  de  04  lotes,  que  totalizam
exatamente 946,76m2. Descritos e numerados conforme abaixo.

Para fins de orientação, as descrições são tomadas, para quem se coloca de costas para o terreno e olha
para a primeira via pública descrita.
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LOTE 01:- Irregular, tem frente para a Rua 08, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com a
Estância São Rogério (matrículas nºs 65.344, 65.345, 65.346, 65.347) e mede 20,16 metros,
aos fundos divisa com o lote nº 04 e mede 10,37 metros, à esquerda divisa com o lote nº 02 e
mede  20,16  metros,  perfazendo  uma  área  total  de  205,30m².  Distante  4,98  metros  da
intersecção da Rua 08, lado ímpar, com a Rua 05 lado ímpar.

LOTE 02:- Irregular, tem frente para a Rua 08, lado ímpar e mede 4,98 metros em reta e mais 14,14
metros em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita divisa com o lote nº 01 e mede
20,16 metros, aos fundos divisa com o lote nº 03 e mede 13,98 metros, à esquerda divisa
com a Rua 05 e mede 11,16 metros, perfazendo uma área total de 264,37m². Localiza-se na
intersecção da Rua 08, lado ímpar, com a Rua 05 lado ímpar.

LOTE 03:- Irregular, tem frente para a Rua 09, lado par e mede 4,98 metros em reta e mais 14,14 metros
em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita divisa com a Rua 05 e mede 11,16
metros, aos fundos divisa com o lote nº 02 e mede 13,98 metros, à esquerda divisa com o
lote nº 04 e mede 20,16 metros,  perfazendo uma área total de 264,37m².  Localiza-se na
intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 05 lado ímpar.

LOTE 04:- Irregular, tem frente para a Rua 09, lado par e mede 10,74 metros, à direita divisa com o lote nº
03  e  mede 20,16  metros,  aos  fundos  divisa  com o  lote  nº  01  e  mede 10,37  metros,  à
esquerda divisa com a Estância São Rogério (matrículas nºs 65.344, 65.345, 65.346, 65.347)
e mede 20,16 metros,  perfazendo uma área total  de 212,72m².  Distante  4,98  metros  da
intersecção da Rua 09, lado par, com a Rua 05 lado ímpar.

QUADRA “K”

Circundada pelas seguintes vias: Rua 05  e Rua 09. Composta de 04 lotes, que totalizam exatamente
978,52m2. Descritos e numerados conforme abaixo.

Para fins de orientação, as descrições são tomadas, para quem se coloca de costas para o terreno e olha
para a primeira via pública descrita.

LOTE 01:- Irregular, tem frente para a Rua 09, lado ímpar e mede 10,00 metros, à direita divisa com a
Estância São Rogério (matrículas nºs 65.344, 65.345, 65.346, 65.347) e mede 20,00 metros,
aos fundos divisa com o lote nº 04 e mede 10,36 metros, à esquerda divisa com o lote nº 02 e
mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de  203,65m².  Distante  5,97  metros  da
intersecção da Rua 09, lado ímpar, com a Rua 05 lado ímpar.

LOTE 02:- Irregular, tem frente para a Rua 09, lado ímpar e mede 5,97 metros em reta e mais 14,14
metros em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita divisa com o lote nº 01 e mede
20,00 metros, aos fundos divisa com o lote nº 03 e mede 14,97 metros, à esquerda divisa
com a Rua 05 e mede 11,00 metros, perfazendo uma área total de 281,96m². Localiza-se na
intersecção da Rua 09, lado ímpar, com a Rua 05 lado ímpar.

LOTE 03:- Irregular, tem frente para a Rua 05, lado ímpar e mede 5,97 metros em reta e mais 14,14
metros em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita divisa com a Rua 05 e mede
11,00 metros, aos fundos divisa com o lote nº 02 e mede 14,97 metros, à esquerda divisa
com o lote nº 04 e mede 20,00 metros, perfazendo uma área total de 281,96m². Localiza-se
na intersecção da Rua 05, lado ímpar, com a própria Rua 05 lado ímpar.

LOTE 04:- Irregular, tem frente para a Rua 05, lado ímpar e mede 10,73 metros, à direita divisa com o lote
nº 03 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o lote nº 01 e mede 10,36 metros, à
esquerda divisa com a Estância São Rogério (matrículas nºs 65.344, 65.345, 65.346, 65.347)
e mede 20,00 metros,  perfazendo uma área total  de 210,95m².  Distante  5,97  metros  da
intersecção da Rua 05, lado ímpar, com a própria Rua 05 lado ímpar.

QUADRA “L”
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Circundada pelas seguintes vias: Rua 05  e Rua 09. Composta de 03 áreas, sendo Área Institucional,
Sistema de Lazer e Área Verde, que totalizam exatamente 21.378,89m2. Descritos e numerados conforme
abaixo.

Para fins de orientação, as descrições são tomadas, para quem se coloca de costas para o terreno e olha
para a primeira via pública descrita.

Área Institucional:- Irregular, tem frente para a Rua 05, lado par e mede 13,71 metros em arco de curva
com raio de 9,00 metros, mais 32,37 metros em arco de curva com raio de 21,00 metros,
mais 24,01 metros em reta e mais 14,14 metros em arco de curva com raio de 9,00 metros, à
direita divisa com a Área Verde e mede 92,12 metros, aos fundos divisa com o Sistema de
Lazer  e  mede  62,84  metros,  à  esquerda  divisa  com  a  Rua  09  e  mede  54,01  metros,
perfazendo uma área total de 4.276,00m². Localiza-se na intersecção da Rua 09, lado ímpar,
com a Rua 05 lado par.

Sistema de Lazer:- Regular, tem frente para a Rua 09, lado ímpar e mede 68,05 metros, à direita divisa
com a Área Institucional e mede 62,84 metros, aos fundos divisa com a Área Verde e mede
68,05 metros, à esquerda divisa com a Área Verde e mede 62,84 metros, perfazendo uma
área total de 4.276,00m². Distante 54,01 metros da intersecção da Rua 09, lado ímpar, com a
Rua 05 lado par.

Área Verde:- Irregular, com as seguintes medidas e confrontações: partindo de um ponto situado de frente
com a Rua 05 e na divisa com a Área institucional, mede 17,14 metros confrontando com a
referida Rua 05, lado par; daí deflete à direita e mede 159,95 metros, confrontando com a
Estância São Rogério (matrículas nºs 65.344, 65.345, 65.346, 65.347); daí deflete à esquerda
e mede 46,40 metros,  confrontando com a Estância São Rogério (matrículas nºs 65.344,
65.345, 65.346, 65.347); daí deflete à direita e mede 140,79 metros, confrontando com a
Estância  Santa Helena (matrícula  nº  68.696);  daí  deflete  à  direita  e  mede 35,42 metros,
confrontando  com o  terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984);  daí
deflete  à  esquerda  e mede 18,34  metros,  confrontando com o terreno  remanescente  da
Estância Fênix (matrícula nº 75.984); daí deflete à direita e mede 36,13 metros em arco de
curva com raio de 23,00 metros e mais 7,94 metros em reta, confrontando com a Rua 02 e a
Rua 09; daí deflete à direita e mede 62,84 metros confrontando com o Sistema de Lazer; daí
deflete à esquerda e mede 160,17  metros,  confrontando com o Sistema de Lazer (68,05
metros) e com a Área Institucional (92,12 metros), perfazendo uma área total de 12.826,89m².

LOTE 01:- Irregular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
5,86 metros em reta e mais 16,00 metros em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita
divisa com o lote nº 02 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o terreno remanescente
da Estância Fênix (matrícula nº 75.984) e mede 12,76 metros, à esquerda divisa com a Rua
11 e mede 9,36 metros, perfazendo uma área total de 269,27m². Localiza-se na intersecção
da Rua 11, lado ímpar, com a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 02:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 03 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  01  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 5,86 metros da intersecção da Rua 11, lado ímpar, com a Avenida Manoel
Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 03:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 04 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  02  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m².  Distante  15,86  metros  da  intersecção  da  Rua  11,  lado  ímpar,  com a  Avenida
Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ – 27 DE OUTUBRO DE 2017 - EDIÇÃO N° 53



LOTE 04:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 05 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  03  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m².  Distante  25,86  metros  da  intersecção  da  Rua  11,  lado  ímpar,  com a  Avenida
Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 05:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 06 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  04  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m².  Distante  35,86  metros  da  intersecção  da  Rua  11,  lado  ímpar,  com a  Avenida
Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 06:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 07 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  05  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m².  Distante  45,86  metros  da  intersecção  da  Rua  11,  lado  ímpar,  com a  Avenida
Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 07:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 08 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  06  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m².  Distante  55,86  metros  da  intersecção  da  Rua  11,  lado  ímpar,  com a  Avenida
Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 08:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 09 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  07  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m².  Distante  65,86  metros  da  intersecção  da  Rua  11,  lado  ímpar,  com a  Avenida
Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 09:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 10 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  08  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 61,00 metros da intersecção da Rua 10, lado par, com a Avenida Manoel
Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 10:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 11 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  09  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 51,00 metros da intersecção da Rua 10, lado par, com a Avenida Manoel
Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 11:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 12 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  10  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 41,00 metros da intersecção da Rua 10, lado par, com a Avenida Manoel
Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.
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LOTE 12:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 13 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  11  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 31,00 metros da intersecção da Rua 10, lado par, com a Avenida Manoel
Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 13:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
10,00 metros, à direita divisa com o lote nº 14 e mede 20,00 metros, aos fundos divisa com o
terreno  remanescente  da  Estância  Fênix  (matrícula  nº  75.984) e  mede  10,00  metros,  à
esquerda  divisa  com o  lote  nº  12  e  mede  20,00  metros,  perfazendo  uma  área  total  de
200,00m². Distante 21,00 metros da intersecção da Rua 10, lado par, com a Avenida Manoel
Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 14:- Regular, tem frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede
14,00 metros, à direita divisa com os lotes nºs 15 e 16 e mede 20,00 metros, aos fundos
divisa com  o terreno remanescente da Estância Fênix (matrícula nº 75.984) e mede 14,00
metros, à esquerda divisa com o lote nº 13 e mede 20,00 metros, perfazendo uma área total
de  280,00m².  Distante  7,00  metros  da  intersecção  da  Rua  10,  lado  par,  com a  Avenida
Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 15:- Irregular, tem frente para a Rua 10, lado par e mede 4,76 metros em reta e mais 14,14 metros
em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita divisa com o lote nº 16 e mede 16,00
metros, aos fundos divisa com o lote nº 14 e mede 13,76 metros, à esquerda divisa com a
Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar e mede 7,00 metros, perfazendo
uma área total de 202,74m². Localiza-se na intersecção da Rua 10, lado par, com a Avenida
Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

LOTE 16:- Regular, tem frente para a Rua 10, lado par e mede 12,50 metros, à direita divisa com o lote nº
17 e mede 16,00 metros, aos fundos divisa com o lote nº 14 e com o terreno remanescente
da Estância Fênix (matrícula nº 75.984) e mede 12,50 metros, à esquerda divisa com o lote nº
15 e mede 16,00 metros, perfazendo uma área total de 200,00m². Distante 4,76 metros da
intersecção da Rua  10, lado par,  com a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070) lado
ímpar.

LOTE 17:- Irregular, tem frente para a Rua 10, lado par e mede 4,74 metros em reta e mais 14,14 metros
em arco de curva com raio de 9,00 metros, à direita divisa com o terreno remanescente da
Estância Fênix (matrícula nº 75.984) e mede 7,00 metros, aos fundos divisa com o terreno
remanescente da Estância Fênix (matrícula nº 75.984) e mede 13,74 metros,  à esquerda
divisa  com o  lote  nº  16  e  mede 16,00  metros,  perfazendo uma área  total  de 202,50m².
Distante 17,26 metros da intersecção da Rua  10, lado par,  com a Avenida Manoel Teixeira
Sampaio (AVR 070) lado ímpar.

DESCRIÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS

As vias públicas estão nomeadas da seguinte forma: Rua 01, Rua 02, Rua 03, Rua 04, Rua 05, Rua 06,

Rua 07, Rua 08, Rua 09, Rua 10 e Rua 11.

RUA 01 - Irregular, de frente para a Rua 05, lado par, segue no rumo 89º56’42”NW com distância de
32,00 metros; daí deflete à direita e mede 14,14 metros em arco de curva com raio de 9,00
metros e segue no rumo 00º03’18”NE com distância de 130,00 metros em reta e mais 14,14
metros em arco de curva com raio de 9,00 metros, confrontando com os lotes nºs 40 e 01
da Quadra “F”, com a Rua 04, com os lotes nºs 40 e 01 da Quadra “E”, com a Rua 03 e com
os lotes nºs 40 e 01 da Quadra “D”; daí deflete à direita e segue no rumo 89º56’42”SE com
distância de 32,00 metros, confrontando com a Rua 02; daí deflete à direita e mede 14,14
metros em arco de curva com raio de 9,00 metros e segue no rumo 00º03’18”SW com
distância de 130,00 metros em reta e mais 14,14 metros em arco de curva com raio de 9,00

SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ – 27 DE OUTUBRO DE 2017 - EDIÇÃO N° 53



metros, confrontando com os lotes nºs 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 e 15
da Quadra “C”, encontrando o início da descrição, totalizando uma área de 2.141,53m2.

RUA 02 - Irregular, de frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar, segue
no rumo 00º03’18”SW com distância de 32,00 metros; daí deflete à direita e mede 14,14
metros em arco de curva com raio de 9,00 metros e segue no rumo 89º56’42”NW com
distância de 240,43 metros em reta e mais 7,07 metros em arco de curva com raio de 9,00
metros, confrontando com os lotes nºs 01 e 28 da quadra “C”, com a Rua 01 e com os lotes
nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 da Quadra
“D”; daí deflete a direita e segue no rumo 44º56’42”NW com distância de 14,00 metros,
confrontando com a Rua 09; daí deflete à direita e mede 18,06 metros em arco de curva
com raio de 23,00 metros e segue no rumo 89º56’42”SE com distância de 240,42 metros
em reta e mais 14,14 metros em arco de curva com raio de 9,00 metros, confrontando com
a Área Verde, com o terreno remanescente da Estância Fênix (matrícula nº 75.984) e com o
lote  nº  15 da  Quadra  “B”,  encontrando o início  da  descrição,  totalizando uma área  de
3.702,62m2.

RUA 03 - Irregular, de frente para a Rua 01, lado ímpar, segue no rumo 00º03’18”SW com distância
de 32,00 metros; daí deflete à direita e mede 14,14 metros em arco de curva com raio de
9,00 metros e segue no rumo 89º56’42”NW com distância de 186,42 metros em reta e mais
14,14 metros em arco de curva com raio de 9,00 metros, confrontando com os lotes nºs 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 da Quadra “E”; daí
deflete a direita e segue no rumo 00º03’18”NE com distância de 32,00 metros, confrontando
com a Rua 09; daí deflete à direita e mede 14,14 metros em arco de curva com raio de 9,00
metros e segue no rumo 89º56’42”SE com distância de 186,42 metros em reta e mais 14,14
metros em arco de curva com raio de 9,00 metros, confrontando com os lotes nºs 21, 22,
23,  24,  25, 26, 27, 28,  29,  30,  31, 32, 33, 34,  35,  36,  37, 38, 39 e 40 da Quadra “D”,
encontrando o início da descrição, totalizando uma área de 2.931,46m2.

RUA 04 - Irregular, de frente para a Rua 01, lado ímpar, segue no rumo 00º03’18”SW com distância
de 32,00 metros; daí deflete à direita e mede 14,14 metros em arco de curva com raio de
9,00 metros e segue no rumo 89º56’42”NW com distância de 186,42 metros em reta e mais
14,14 metros em arco de curva com raio de 9,00 metros, confrontando com os lotes nºs 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 da Quadra “F”; daí
deflete à direita e segue no rumo 00º03’18”NE com distância de 32,00 metros, confrontando
com a Rua 09; daí deflete à direita e mede 14,14 metros em arco de curva com raio de 9,00
metros e segue no rumo 89º56’42”SE com distância de 186,42 metros em reta e mais 14,14
metros em arco de curva com raio de 9,00 metros, confrontando com os lotes nºs 21, 22,
23,  24,  25, 26, 27, 28,  29,  30,  31, 32, 33, 34,  35,  36,  37, 38, 39 e 40 da Quadra “E”,
encontrando o início da descrição, totalizando uma área de 2.931,46m2.

RUA 05 - Irregular, de frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar, segue
no rumo 00º03’18”SW com distância de 32,00 metros; daí deflete à direita e mede 14,14
metros em arco de curva com raio de 9,00 metros e segue no rumo 89º56’42”NW com
distância de 294,43 metros em reta e mais 14,14 metros em arco de curva com raio de 9,00
metros e segue no rumo 00º03’18”NE com distância de 16,70 metros, confrontando com os
lotes nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 da Quadra “G”, com a Rua 06, com os lotes nº
02 e 03 da Quadra “H”, com a Rua 07, com os lotes nºs 02 e 03 da Quadra “I”, com a Rua
08, com os lotes nºs 02 e 03 da Quadra “J”, com a Rua 09, com os lotes nºs 02 e 03 da
Quadra “K” e com os lotes nºs 03 e 04 da Quadra “K”; daí deflete à direita e segue no rumo
89º00’35”SW com distância de 37,37 metros, confrontando com a Estância São Rogério
(matrículas nºs  65.344,  65.345,  65.346,  65.347);  daí  deflete  à  direita  e  segue no rumo
13º35’58”NW, com distância de 11,27 metros, confrontando com a  Estância São Rogério
(matrículas nºs  65.344,  65.345,  65.346,  65.347);  daí  deflete  à  direita  e  segue no rumo
89º00’35”NE com distância de 17,14 metros em reta, mais 13,71 metros em arco de curva
com raio de 9,00 metros, mais 32,37 metros em arco de curva com raio de 21,00 metros e
segue no rumo 89º56’42”SE com distância de 294,43 metros em reta e mais 14,14 metros
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em  arco  de  curva  com  raio  de  9,00  metros,  confrontando  com  a  Área  Verde, Área
Institucional, com a Rua 09, com os lotes nºs 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 da Quadra “F”, com a Rua 01 e com os lotes nºs 15 e 14 da
Quadra “C”, encontrando o início da descrição, totalizando uma área de 5.182,78m2.

RUA 06 - Irregular, de frente para a Rua 05, lado ímpar, segue no rumo 89º56’42”SE com distância de
32,00 metros; daí deflete à direita e mede 14,14 metros em arco de curva com raio de 9,00
metros e segue no rumo 00º03’18”SW com distância de 12,74 metros em reta, confrontando
com o lote nº 09 da Quadra “G”; daí deflete à direita e segue no rumo 89º00’35”SW com
distância  de  14,00  metros,  confrontando  com  a Estância  São  Rogério  (matrículas  nºs
65.344, 65.345, 65.346, 65.347); daí deflete à direita e segue no rumo 00º03’18”NE com
distância de 13,00 metros em reta e mais 14,14 metros em arco de curva com raio de 9,00
metros, confrontando com os lotes nºs 01 e 02 da Quadra “H”, encontrando o início da
descrição, totalizando uma área de 340,42m2.

RUA 07 - Irregular, de frente para a Rua 05, lado ímpar, segue no rumo 89º56’42”SE com distância de
32,00 metros; daí deflete à direita e mede 14,14 metros em arco de curva com raio de 9,00
metros e segue no rumo 00º03’18”SW com distância de 13,73 metros em reta, confrontando
com os lotes nºs 03 e 04 da Quadra “H”; daí deflete à direita e segue no rumo 89º00’35”SW
com distância de 14,00 metros, confrontando com a Estância São Rogério (matrículas nºs
65.344, 65.345, 65.346, 65.347); daí deflete à direita e segue no rumo 00º03’18”NE com
distância de 13,99 metros em reta e mais 14,14 metros em arco de curva com raio de 9,00
metros,  confrontando com os lotes nºs 01 e 02 da Quadra “I”,  encontrando o início da
descrição, totalizando uma área de 352,71m2.

RUA 08 - Irregular, de frente para a Rua 05, lado ímpar, segue no rumo 89º56’42”SE com distância de
32,00 metros; daí deflete à direita e mede 14,14 metros em arco de curva com raio de 9,00
metros e segue no rumo 00º03’18”SW com distância de 14,73 metros em reta, confrontando
com os lotes nºs 03 e 04 da Quadra “I”; daí deflete à direita e segue no rumo 89º00’35”SW
com distância de 14,00 metros, confrontando com a Estância São Rogério (matrículas nºs
65.344, 65.345, 65.346, 65.347); daí deflete à direita e segue no rumo 00º03’18”NE com
distância de 14,98 metros em reta e mais 14,14 metros em arco de curva com raio de 9,00
metros,  confrontando com os lotes nºs 01 e 02 da Quadra “J”,  encontrando o início da
descrição, totalizando uma área de 365,06m2.

RUA 09 (parte 1) - Irregular, de frente para a Rua 05, lado ímpar, segue no rumo 89º56’42”SE com
distância de 32,00 metros; daí deflete à direita e mede 14,14 metros em arco de curva com
raio de 9,00 metros e segue no rumo 00º03’18”SW com distância de 15,72 metros em reta,
confrontando com os lotes nºs 03 e 04 da Quadra “J”; daí deflete à direita e segue no rumo
89º00’35”SW com distância de 14,00 metros, confrontando com a Estância São Rogério
(matrículas nºs  65.344,  65.345,  65.346,  65.347);  daí  deflete  à  direita  e  segue no rumo
00º03’18”NE com distância de 15,97 metros em reta e mais 14,14 metros em arco de curva
com  raio  de  9,00  metros,  confrontando  com  os  lotes  nºs  01  e  02  da  Quadra  “K”,
encontrando o início da descrição, totalizando uma área de 382,52m2.

RUA 09 (parte 2) - Irregular, de frente para a Rua 05, lado par, segue no rumo 89º56’42”NW com
distância de 32,00 metros; daí deflete à direita e mede 14,14 metros em arco de curva com
raio de 9,00 metros e segue no rumo 00º03’18”NE com distância de 130,00 metros em reta
e mais 18,06 metros em arco de curva com raio de 23,00 metros, confrontando com a Área
Institucional,  Sistema  de  Lazer  e  Área  Verde;  daí  deflete  à  direita  e  segue  no  rumo
44º56’42”SE com distância de 14,00 metros,  confrontando com a Rua 02;  daí  deflete à
direita mede 7,07 metros em arco de curva com raio de 9,00 metros e segue no rumo
00º04’03”SW com distância de 130,00 metros em reta e mais 14,14 metros em arco de
curva com raio de 9,00 metros, confrontando com os lotes nºs 20 e 21 da Quadra “D”, Rua
03, lotes nºs 20 e 21 da Quadra “E”, Rua 04 e lotes nºs 20 e 21 da Quadra “F”, encontrando
o início da descrição, totalizando uma área de 2.156,57m2.
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RUA 10 - Irregular, de frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar, segue
no rumo 00º03’18”SW com distância de 32,00 metros; daí deflete à direita e mede 14,14
metros em arco de curva com raio de 9,00 metros e segue no rumo 89º56’42”NW com
distância de 31,00 metros em reta, confrontando com o lote nº 01 da Quadra “B” e com o
terreno remanescente da Estância Fênix (matrícula nº 75.984); daí deflete à direita e segue
no  rumo  00º03’18”NE  com  distância  de  23,00  metros,  confrontando  com  o  terreno
remanescente da Estância Fênix (matrícula nº 75.984); daí  deflete à direita mede 14,14
metros em arco de curva com raio  de 9,00 metros e segue no rumo 89º56’42”SE com
distância de 22,00 metros em reta e mais 14,14 metros em arco de curva com raio de 9,00
metros, confrontando com os lotes nºs 17, 16 e 15 da Quadra “A”, encontrando o início da
descrição, totalizando uma área de 612,15m2.

RUA 11 - Irregular, de frente para a Avenida Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), lado ímpar, segue
no rumo 00º03’18”SW com distância de 19,08 metros; daí deflete à direita e mede 16,00
metros em arco de curva com raio de 9,00 metros e segue no rumo 78º15’19”SW com
distância de 9,36 metros em reta, confrontando com o lote nº 01 da Quadra “A”; daí deflete
à direita e segue no rumo 00º03’18”NE com distância de 10,64 metros, confrontando com o
terreno remanescente da Estância Fênix (matrícula nº 75.984); daí deflete à direita e segue
no rumo 78º12’07”NE com distância  de 15,06  metros,  confrontando com o caminho  de
acesso de domínio da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, caminho esse variante da
Avenida  Manoel  Teixeira  Sampaio  (AVR  070);  daí  deflete  à  direita  e  segue  no  rumo
73º37’03”SE com distância de 5,48 metros,  confrontando com o caminho de acesso de
domínio da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, caminho esse variante da Avenida
Manoel Teixeira Sampaio (AVR 070), encontrando o início da descrição, totalizando uma
área de 234,14m2.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o
Decreto nº 4.987 de 19 de outubro de 2017.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 26 de outubro de 2017.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

___________________________________________________________________________________

. Decreto nº 4.994, de 26 de outubro de 2017  

.(Dispõe sobre homologação de concessão e pagamento
do  Adicional  de  Qualificação  aos  Profissionais  da
Educação Básica, previsto no artigo 7º, inciso I e artigo 8º,
incisos  I,  II  e  III  e  parágrafos  1º  ao  9º,  ambos  da  Lei
Complementar nº 216, de 03 de maio de 2016)

. JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,

. CONSIDERANDO, as disposições previstas no artigo 7º, inciso I, do artigo 8º, incisos I, II e III e
parágrafos 1º ao 9º, ambos da Lei Complementar Nº 216, de 03 de maio de 2016 e do Decreto Nº 3.585
de 07 de junho de 2013, que concede Adicional de Qualificação aos profissionais da Educação Básica
estáveis e em efetivo e integral exercício das funções inerentes ao seu cargo,

. CONSIDERANDO, a análise da documentação comprobatória apresentada pelos Profissionais da
Educação Básica, 
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. CONSIDERANDO, que após a homologação da Lei Complementar Nº 216, de 03 de maio de
2016, somente serão aceitos cursos presenciais e ou “on line” ministrados pela Secretaria Municipal de
Educação ou órgãos e instituições indicados e homologados pela SME,

. CONSIDERANDO, o relatório final apresentado pela Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da
Educação Básica,

. D E C R E T A:

. Artigo 1º – Ficam enquadrados nos percentuais para concessão do Adicional de Qualificação, de
acordo  com a  somatória  de  horas  apresentadas  nos  certificados  analisados,  os  profissionais  abaixo
discriminados.

. Artigo 2º – Este Decreto entrará em vigor na data de 1º de novembro de 2017, observando-se o
disposto nos artigos 7º e 8º da Lei Complementar Nº 216, de 03 de maio de 2016, ficando revogado o
Decreto nº 4.988 de 19 de outubro de 2017.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 26 de outubro de 2017.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

PREFEITO

CODIGO NOME SITUAÇÃO CARGO
ADICIONAL DE
QUALIFICAÇÃO

8021 ADRIANA GARCIA LOPES DA FONSECA ATIVO PEB I 13%
9188 AMANDA DE OLIVEIRA ROSA PROF. ADJ. 13%
9178 ANDREIA APARECIDA BARBOSA DE MELLO ATIVO ADI 13%
8045 CILMARA APARECIDA CRUZ ATIVO PEB II 13%
9169 DANIELLE APARECIDA DE OLIVEIRA ATIVO PROF. ADJ. 13%
9247 DERRI RODRIGUES ATIVO ADI 13%
8077 GEOVANIA KARLA DA SILVA ATIVO ADI 13%
8103 MARIANA BRUNO DA SILVA COSTA ATIVO PEB II 13%
9139 MARIA DO CARMO BATISTA DE ALMEIDA ATIVO ADI 13%

7125 -2 MIRIAN ODINEIA GIANETTI BARONETO ATIVO PEB I 13%
8933 MISLENE FRANCISCO DE LIMA ATIVO ADI 13%
8674 NAILA C. DE S.DOGNANI BENINI ATIVO PROF. ADJ. 13%
9206 RENATA PERES RODRIGUES ATIVO ADI 13%
9246 SONIA REGINA GONÇALVES ATIVO ADI 13%
7572 TATIANE NUNES CARVALHO ATIVO ADI 13%
8033 VALDINEIA PIRES BATISTA ATIVO PEB I 13%

7160 -2 VANESKA LACERDA VIVAN CAVALARI ATIVO PROF. ADJ. 13%
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