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PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Decreto nº 6.161, de 19 de Janeiro de 2.021
(Estabelece a retomada das 
atividades escolares presenciais, 
na rede pública e particular de 
educação, no âmbito do Município de 
Avaré.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito 
do Município da Estância Turística de Avaré, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei,

Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 06 de 
fevereiro de 2020, que fixa medidas de enfrentamento 
para emergência na saúde pública;

Considerando a Lei Federal nº 14.040, de 18 de agosto 
de 2020, que estabelece normas educacionais durante o 
estado de calamidade;

Considerando o Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de 
março de 2020, que estabelece medidas de enfrentamento 
e inclusão de quarentena no Estado de São Paulo;

Considerando os Decretos Estaduais nº 64.994, de 28 
de Maio de 2.020, n°65.384, de 17 de dezembro de 2.020 
e n°65.460, de 08 de janeiro de 2.021;

Considerando o Decreto Municipal nº 5.777, de 
20/03/2020 que declara situação de emergência no 
Município de Avaré e;

Considerando o Decreto Municipal nº 5.775, de 
18/03/2020, que suspende as atividades escolares no 
mês de março de 2.020;

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecido que, a partir do dia 08 de 
fevereiro de 2021, as unidades escolares da Rede 
Municipal de Educação, tanto a Educação Básica, quanto 
os Centros de Educação Infantil, deverão retomar suas 
atividades escolares, com carga horária regular.

§ 1º. O retorno às aulas presenciais dos alunos 
devidamente matriculados nestas unidades será 
facultativo.

§ 2º. Deverá ser observado pelas unidades 
escolares todos os protocolos sanitários de prevenção 
e enfrentamento à pandemia, constantes no Plano São 
Paulo e no anexo I deste Decreto, para o cumprimento da 
carga horária regular.

§ 3º. Os alunos que optarem pelas aulas mediante 
plataforma digital deverão requerer junto à Direção 
da Unidade Escolar a manutenção das aulas nesta 
modalidade bem como o fornecimento de material 
impresso para a realização das atividades e, ainda, deverá 
o responsável assinar o Termo de Responsabilidade na 
Unidade Educacional.

Art. 2º. As unidades educacionais particulares, ficam 
autorizadas a exercerem suas atividades escolares 
presenciais a partir do dia 25 de janeiro de 2021, desde 
que obedecidos os protocolos sanitários de prevenção e 
enfrentamento à pandemia, estabelecidos no Plano São 
Paulo e no Anexo I deste Decreto.

Parágrafo 1º. Fica condicionado o retorno das 
atividades das unidades educacionais de ensino particular 
a elaboração e apresentação prévia de Plano de Retorno 
às Aulas Presenciais, que atenda aos protocolos 
sanitários, a Secretaria Municipal de Educação, antes da 
data autorizada para o início das atividades, para a devida 
avaliação e eventuais ajustes.

Parágrafo 2º. O retorno às aulas presenciais dos alunos 
devidamente matriculados em Unidades Educacionais 
Particulares, será facultativo durante a vigência deste 
Decreto.

Art. 3º. A retomada das atividades escolares da 
Rede Estadual de São Paulo no Município, ocorrerá de 
acordo com calendário próprio, seguindo-se os protocolos 
estabelecidos pelo Plano São Paulo.

Art. 4º. As unidades escolares, tanto da Rede Municipal, 
quanto às particulares, deverão cumprir rigorosamente 
todas as medidas de segurança e protocolos estabelecidos 
pelos órgãos governamentais de saúde, bem como todas 
as regras constantes do ANEXO I deste decreto, visando 
o retorno seguro das aulas presenciais.

Parágrafo único. Na elaboração do plano de retomada 
pelas unidades escolares deverá ser observado que 
a ocupação dos estabelecimentos educacionais e de 
seus respectivos espaços de acomodação em relação 
ao número de participantes nas atividades, devendo  
respeitar a capacidade:
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I – Fase vermelha – 35% de ocupação da sala de aula;

II – Fase laranja: 35% de ocupação da sala de aula;

III – Fase amarela: 75% de ocupação da sala de aula;

IV – Fase verde: 100% de ocupação da sala de aula;

V – Fase azul: 100% de ocupação da sala de aula.

Art. 5º Ficam terminantemente proibidas nas unidades 
escolares do município, as atividades recreativas que 
envolvam o contato físico ou aglomeração entre os alunos.

Art. 6º. A Vigilância Sanitária do Município de Avaré 
deverá fiscalizar o efetivo cumprimento das medidas 
sanitárias e protocolos estabelecidos na legislação 
estadual e municipal, para o retorno as atividades 
presenciais em todas as unidades educacionais da rede 
pública e privada do município.

Art. 7º. A autorização de retorno das aulas presenciais 
poderá ser reduzida, estendida ou revogada a qualquer 
tempo pelo Chefe do Poder Executivo, conforme análise 
dos resultados de evolução ou retração da contaminação 
humana pelo COVID-19.

Parágrafo único. Poderá ainda, a autorização ser 
revogada, em face a uma unidade educacional específica, 
em razão de avaliação desfavorável e conclusiva da 
fiscalização da Vigilância Sanitária Municipal.

Art. 8º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 19 de janeiro 
de 2021.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

Prefeito

ANEXO I
PROTOCOLO SANITÁRIO PARA RETORNO ÀS 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PRESENCIAIS NO 
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

I – Procedimentos Gerais

a) Cada instituição deverá apresentar um plano de 
trabalho de medidas sanitárias, higienização e garantia 
de distanciamento entre as pessoas no ambiente escolar 
e salas de aula, atendendo aos termos das normas 
estaduais e municipais a ser encaminhado a Secretaria 
Municipal de Educação para conhecimento e avaliação;

b) A instituição Escolar deverá ser monitorada pela 

Comissão Escolar de contingenciamento, com registro 
das medidas instituídas, sendo, OBRIGATORIAMENTE, 
registradas as ocorrências no Sistema de Informação e 
Monitoramento de Educação para Covid-19 através SED.

II – Distanciamento Físico

a) Organizar o acolhimento dos alunos e profissionais 
da educação, nas respectivas unidades escolares, 
evitando aglomerações no pátio e saguão da instituição, 
ou mesmo na entrada em sala de aula;

b) Sinalizar no piso escolar o espaçamento de 1,5 
metro em todos os locais com risco para aglomeração e 
formação de filas;

c) Sinalizar o espaçamento de 1,5 metro para 
ocupação das carteiras entre os alunos;

d) Sinalizar o refeitório garantindo o distanciamento 
nas filas, proibindo aglomerações no balcão, utilizando 
sinalização no piso;

e) Proibir atividades recreativas, eventos, campeonatos 
esportivos e atividades em grupos de alunos e professores, 
também nas salas de aula;

f) Orientar os alunos para a troca de máscaras a cada 
4 horas, acondicionando as usadas em saco plástico 
próprio para higienização em casa ou descarte;

g) Elaborar rotinas de revezamento dos horários de 
entrada, saída, alimentação e demais deslocamentos 
coletivos dos estudantes no ambiente escolar, obedecendo 
às demarcações:

● Caso a instituição de ensino possua apenas um 
portão de entrada e saída, deverá realizar a entrada de 
forma escalonada.

● Na existência de dois ou mais portões, sugere-
se destinar um portão para entrada e outro para saída, 
visando a facilitar a aferição de temperatura e ao melhor 
controle de fluxo;

● Na entrada e saída da instituição de ensino, é 
necessário proceder à aferição de temperatura com 
termômetros infravermelhos, sem contato direto com 
a pele, e à higienização das mãos com álcool gel 70%. 
Alunos que apresentarem temperatura superior a 37°,5 
deverá ser encaminhado para um local de isolamento, 
quando não estiverem acompanhados dos pais;

● O servidor/colaborador, acima de 60 anos, 
considerado grupo de risco, deverá apresentar na 
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Unidade Educacional parecer médico conclusivo sobre a 
sua situação clínica.

h) Manter os ambientes arejados e ventilados, 
permanecendo com as janelas abertas, mesmo quando 
em uso do ar-condicionado;

i) Orientar os profissionais e alunos quanto à 
higienização das mãos, efetuando-a diversas vezes 
durante o período de aula, com álcool gel 70% e água e 
sabão, quando necessário;

j) Evitar o compartilhamento de objetos pessoais, 
como toalhas, máscaras, talheres, canetas, celulares, 
brinquedos, lápis de cor e apontador;

k) Manter preferencialmente os materiais dos alunos 
na unidade escolar, a fim de evitar qualquer tipo de 
contaminação;

l) Alertar sobre a proibição de cumprimentos como 
abraços, beijos e apertos de mão;

m) Criar estações de higiene: lavatórios/pias com 
dispensador de sabonete líquido, suporte com papel 
toalha, lixeira com tampa com acionamento por pedal 
e dispensadores com álcool em gel 70% em pontos de 
maior circulação, sendo necessário dispensador de álcool 
gel com acionamento no pé;

n) Realizar campanha informativa aos pais ou 
responsáveis, orientando para aferirem a temperatura do 
estudante antes de ir para a instituição de ensino e ao 
retornar, bem como para monitorarem possíveis sintomas 
da Covid-19 em casa;

o) Desativar bebedouros com disparo para boca e 
incentivar a utilização de garrafinhas individuais;

p) Orientar para que se evite, ao máximo, encostar-
se às superfícies de alto toque em locais públicos (ex.: 
botões do elevador, maçanetas, corrimãos, etc.);

q) Implantar, nos corredores, o sentido único, para 
coordenar os fluxos de entrada, circulação e saída de 
alunos e trabalhadores, respeitando o distanciamento 
mínimo entre pessoas;

r) Escalonar os horários de intervalo, refeições, bem 
como horários de utilização de bibliotecas, pátios, entre 
outros, quando estes se fizerem necessários, com o 
objetivo de preservar o distanciamento mínimo obrigatório 
entre pessoas e evitar a aglomeração de alunos e 
trabalhadores nas áreas comuns;

s) Evitar o acesso de pais, responsáveis, cuidadores 
e/ou visitantes no interior das dependências dos 
estabelecimentos de ensino, devendo, nos casos em 
que o acesso ocorrer, ser preservadas as regras de 
distanciamento mínimo obrigatório, uso de máscara, 
registro de hora e local de acesso e aferição de 
temperatura;

t) Respeitar o limite definido para capacidade máxima 
de pessoas em cada ambiente, em especial em salas de 
aulas, bibliotecas e demais ambientes compartilhados, 
afixando cartazes informativos nos locais;

u) Orientar pais e responsáveis sobre as demais 
demandas de atendimento ao público, as quais deverão 
ser realizadas preferencialmente de forma on-line ou via 
telefone.

Importante: o retorno às aulas presenciais de 
estudantes com doenças crônicas como asma, 
hipertensão, diabetes, disfunções da imunidade, 
cardiopatias congênitas, por exemplo, deve ser avaliado 
caso a caso, em uma análise conjunta entre os pais/
responsáveis, profissionais de saúde e profissionais da 
educação. Além disso, o cumprimento das orientações 
deste documento deve ser mais rigoroso para esses 
estudantes após o retorno presencial dos mesmos.

v) Os serviços de transporte escolar, público e privado, 
deverão promover ações de prevenções, adequando a 
lotação dos veículos, intercalando um assento ocupado 
com um livre em sentido diagonal.

● Disponibilizar álcool gel 70% para os condutores, 
ajudantes e estudantes,

● Providenciar desinfecção dos veículos antes da 
primeira viagem e entre uma e outra,

● A desinfecção deverá ser realizada nos assentos, 
corrimão, maçanetas interna e externa, botões, sinto 
de segurança, encosto de cabeça e outros que forem 
necessários,

● Para condutor, a desinfecção deverá ser, volante, 
câmbio, painel, parte plástica e chave,

● Na presença de sintomas, é recomendado a não 
fazer o uso de transporte.

III – Da fiscalização

As unidades escolares deverão atender aos 
representantes da Vigilância Sanitária Municipal, 
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preferencialmente, em qualquer período ou horário que for 
requisitada vistoria e comparecimento a unidade escolar, 
viabilizando a fiscalização da unidade educacional para 
avaliação do devido atendimento dos protocolos sanitários 
de prevenção estabelecidos em âmbito estadual e 
municipal.
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

Decreto n.º 6.163, de 21 de Janeiro de 2021.

(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  140.742,92 m2,  denominado  “RESIDENCIAL  VILA  SUÍÇA”,  devidamente
aprovado, conforme certificado GRAPROHAB Nº 304/2019, de 13 de agosto de 2019, situado
nesta cidade, conforme segue:

MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO DE PARCELAMENTO DO
EMPREENDIMENTO

I – IDENTIFICAÇÃO

NOME OFICIAL DO EMPREENDIMENTO: RESIDENCIAL VILA SUÍÇA
MUNICÍPIO: AVARÉ - SP
PROPRIETÁRIO: FRANCISCO SCHEUBER BRANTES
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHARIA CIVIL – GILBERTO JOSÉ PASCOTO 
ÁREA DA GLEBA: 140.742,92 m2
ENDEREÇO DA GLEBA: ESTRADA MUNICIPAL AVR-248 – AVARÉ/SP
DISTÂNCIA DO CENTRO AO MUNICÍPIO: 3.600 (três mil e seiscentos) metros
ACESSO PRINCIPAL: ESTRADA MUNICIPAL AVR-248 – AVARÉ/SP

II – DESCRIÇÃO DA GLEBA 

-Vulneráveis: não há 
-Valor paisagístico natural: não há
-Corpos d’água: não há 
-Vales secos e linhas de drenagem natural: não há 
-Declividade predominante: 3,61%
-Rodovias: não há
-Ferrovias: não há
-Adutora: não há
-Interceptores/emissários: não há
-Rede de água: não há
-Rede de Esgoto: não há 
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

-Guia e sarjeta: não há
-Asfalto: não há
-Energia Elétrica: não há
-Usos anteriores: pastagens 
-Construções existentes (demolir): não há 

OBS: O loteamento ocupará a área total da gleba.

III – CARACTERIZAÇÃO DO LOTEAMENTO

Justificativa do tipo de uso: Loteamento residencial

- Distribuição dos lotes por tipo de uso: Residencial e Comercial

QUADRO 1 – NATUREZA DO LOTEAMENTO

Lotes Número Área (m²) %

Lotes Residenciais 192 71.824,57 94,53

Lotes Comerciais/Residenciais 11 4.155,55 5,47

Total 203 75.980,12 100,00

- Distribuição de lotes por tipo de uso

QUADRO 2 – ESPECIFICAÇÕES 

Especificações Áreas (m²) %

1. Área dos Lotes (n=203) 75.980,12 53,99

2. Total de Áreas Públicas 64.762,80 46,01

2.1. Sistema Viário 29.276,55 20,80

2.2. Área Institucional (equipamento urbano e 
comunitário)

7.337,67 5,21

2.3. Espaços Livres de uso Público 28.148,58 20,00

2.3.1. Sistema de Lazer 7.133,64 5,07

2.3.2. Áreas Verdes 21.014,94 14,93

3. Total 140.742,92 100
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

IV – ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

- Justificativa:
O  sistema  viário  foi  projetado  conforme  a  Certidão  de  Diretrizes  da  Prefeitura  Municipal,
exigências  ambientais  e  sanitárias  e  as  disposições  da  Lei  Federal  n°6.766/79  (lei  federal
n°9.785/99) e Lei Estadual n°13.069.

QUADRO 5 

Identificação das
Vias

Largura do Leito
Carroçável

Largura do 
Passeio (m)

% de Inclinação Revestimento

Rua 01 8,00 m 3,00 m 1,30; 1,30; 3,20; 
4,90

Asfáltica (CBUQ)

Rua 02 8,00 m 3,00 m 2,00; 1,40; 3,00; 
4,60

Asfáltica (CBUQ)

Rua 03 8,00 m 3,00 m
1,40; trecho 1 
curva A 1,20; 
trecho 2 curva A 
0,80; 1,40

Asfáltica (CBUQ)

Rua 04 8,00 m 3,00 m
0,50; trecho 1 
curva B 1,10; 
trecho 2 curva B 
0,80; 0,50

Asfáltica (CBUQ)

Rua 05 8,00 m 3,00 m
0,50; trecho 1 
curva C 1,30; 
trecho 2 curva C 
1,10; 0,50

Asfáltica (CBUQ)

Rua 06 8,00 m 3,00 m 1,50; 1,50; 1,50 Asfáltica (CBUQ)

V – INFRAESTRUTURA 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL: Será implantada pelo proprietário (Sabesp
– Concessionária).

REDE DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS: Será implantada pelo proprietário (Sabesp
– Concessionária).

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA:  Será implantada pelo proprietário
(Fornecimento CPFL Paulista – Concessionária).
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL: Galeria de águas pluviais, será implantada pelo
proprietário.

SISTEMA DE COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO: Será coletado pela Prefeitura Municipal
de Avaré diariamente, e seu destino será dado pela Prefeitura, conforme certidão expedida pela
mesma.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Será implantada pelo proprietário.

ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS: Será implantada pelo proprietário.

VI – MEMORIAL DESCRITIVO DAS QUADRAS E LOTES

DESCRIÇÃO DOS PERÍMETROS

QUADRA 1

ÁREA INSTITUCIONA  L  :- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de área institucional
do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca
de Avaré, circunscrição única, com área de 7.337,67 metros quadrados, localizado na Rua Genebra (antiga
Rua 01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,03 metros em curva na confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com o Prolongamento da Avenida Ouro Verde mais 128,51 metros em reta de
frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01) e mais 14,14 metros em curva na confluência da Rua Genebra
(antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03); do lado direito de quem da Rua Genebra (antiga Rua
01) o olha mede 26,36 metros, confrontando com a Rua Lugano (antiga Rua 03), do lado esquerdo mede
45,78 metros  confrontando  com  o  Prolongamento  da  Avenida  Ouro  Verde,  nos  fundos  mede  em  07
seguimentos de reta, sendo: 27,31 metros mais 30,99 metros mais 21,64 metros mais 20,76 metros mais
24,14 metros mais 23,56 metros e mais 10,71 metros, confrontando com o Remanescente B da Área “C” da
Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição.

QUADRA 2

LOTE 01  :-   Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 01 da Quadra 2 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  504,55  metros quadrados, localizado na confluência da Rua Genebra
(antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-
5,32 metros em reta  de frente  para a  Rua Genebra (antiga Rua 01)  mais  14,14 metros em curva na
confluência da Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03); do lado direito de quem
da Rua Genebra (antiga Rua 01) o olha mede 36,81 metros, confrontando com o Lote 02, do lado esquerdo
mede  27,07 metros confrontando com a Rua Lugano (antiga Rua 03),  nos fundos mede  14,34 metros,
confrontando com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº
74.490), encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.
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LOTE 02:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 02 da Quadra 2 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  464,13  metros quadrados, localizado à 14,32 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 37,45 metros, confrontando com o Lote 03, do lado esquerdo mede 36,81 metros,
confrontando com o Lote 01, nos fundos mede 12,52 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.

LOTE 03:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 03 da Quadra 2 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  472,13  metros quadrados, localizado à 26,82 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 38,09 metros, confrontando com o Lote 04, do lado esquerdo mede 37,45 metros,
confrontando com o Lote 02, nos fundos mede 12,52 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.

LOTE 04:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 04 da Quadra 2 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  480,11  metros quadrados, localizado à 39,32 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 38,73 metros, confrontando com o Lote 05, do lado esquerdo mede 38,09 metros,
confrontando com o Lote 03, nos fundos mede em 02 seguimentos de reta, sendo: 10,68 metros mais 1,83
metros,  confrontando  com o  Remanescente  B  da  Área  “C”  da  Gleba  nº  01  da  Fazenda Bom Jardim
(matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 05:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 05 da Quadra 2 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  488,13  metros quadrados, localizado à 51,82 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 39,37 metros, confrontando com o Lote 06, do lado esquerdo mede 38,73 metros,
confrontando com o Lote 04, nos fundos mede 12,52 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.

LOTE 06:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 06 da Quadra 2 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  496,31  metros quadrados, localizado à 64,32 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 40,04 metros, confrontando com o Lote 07, do lado esquerdo mede 39,37 metros,
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confrontando com o Lote 05, nos fundos mede 12,52 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.

LOTE 07:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 07 da Quadra 2 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  504,29  metros quadrados, localizado à 76,82 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 40,49 metros, confrontando com o Lote 08, do lado esquerdo mede 40,04 metros,
confrontando com o Lote 06, nos fundos mede em 02 seguimentos de reta, sendo: 9,32 metros mais 3,19
metros,  confrontando  com o  Remanescente  B  da  Área  “C”  da  Gleba  nº  01  da  Fazenda Bom Jardim
(matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 08:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 08 da Quadra 2 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  505,25  metros quadrados, localizado à 89,02 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 40,35 metros, confrontando com o Lote 09, do lado esquerdo mede 40,49 metros,
confrontando com o Lote 07, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.

LOTE 09:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 09 da Quadra 2 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de 503,44 metros quadrados, localizado à 101,52 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 40,20 metros, confrontando com o Lote 10, do lado esquerdo mede 40,35 metros,
confrontando com o Lote 08, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.

LOTE 10:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 10 da Quadra 2 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de 501,63 metros quadrados, localizado à 114,02 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 40,06 metros, confrontando com o Lote 11, do lado esquerdo mede 40,20 metros,
confrontando com o Lote 09, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.

LOTE 11:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 11 da Quadra 2 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
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circunscrição única, com área de 499,75 metros quadrados, localizado à 126,52 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 39,90 metros, confrontando com o Lote 12, do lado esquerdo mede 40,06 metros,
confrontando com o Lote 10, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.

LOTE 12:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 12 da Quadra 2 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de 497,81 metros quadrados, localizado à 139,02 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 39,75 metros, confrontando com o Lote 13, do lado esquerdo mede 39,90 metros,
confrontando com o Lote 11, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.

LOTE 13:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 13 da Quadra 2 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de 496,06 metros quadrados, localizado à 151,52 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,50 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 39,62 metros, confrontando com o Lote 14, do lado esquerdo mede 39,75 metros,
confrontando com o Lote 12, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.

LOTE 14:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 14 da Quadra 2 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  550,84  metros quadrados, localizado na confluência da Rua Genebra
(antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-
5,37 metros  em  reta  de  frente  para  Rua  Genebra  (antiga  Rua  01)  mais  14,14 metros  em  curva  na
confluência da Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04); do lado direito de quem da
Rua Genebra (antiga Rua 01) o olha mede 30,45 metros, confrontando com Rua Sarnen (antiga Rua 04), do
lado  esquerdo  mede  39,62 metros,  confrontando  com  o  Lote  13,  nos  fundos  mede  14,37 metros,
confrontando com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº
74.490), encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

QUADRA 3

LOTE 01:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 01 da Quadra 3 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  531,52  metros quadrados, localizado na confluência da Rua Genebra
(antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-
5,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01) mais 14,14 metros em curva na confluência da
Praça Juca Novaes, 1.169 – Centro – CEP: 18705-900 – Fone: (0xx14) 3711-2507 – Ramais: 507 / 515 – Avaré – SP

e-mail: secretariadegabinete@avare.sp.gov.br



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

12

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSexta-feira, 22 de janeiro de 2021 Ano V | Edição nº 848

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04); do lado direito de quem da Rua Genebra
(antiga Rua 01) o olha mede  39,13 metros, confrontando com o Lote 02, do lado esquerdo mede  30,29
metros confrontando com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), nos fundos mede 14,00 metros, confrontando com
o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a
descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 02:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 02 da Quadra 3 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  506,33  metros quadrados, localizado à 14,00 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  13,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 38,46 metros, confrontando com o Lote 03, do lado esquerdo mede 39,13 metros,
confrontando com o Lote 01, nos fundos mede em 02 seguimentos de reta, sendo: 7,88 metros mais 5,15
metros,  confrontando  com o  Remanescente  B  da  Área  “C”  da  Gleba  nº  01  da  Fazenda Bom Jardim
(matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 03:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 03 da Quadra 3 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  453,42  metros quadrados, localizado à 27,00 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 37,11 metros, confrontando com o Lote 04, do lado esquerdo mede 38,46 metros,
confrontando com o Lote 02, nos fundos mede 12,07 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.

LOTE 04:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 04 da Quadra 3 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  437,22  metros quadrados, localizado à 39,00 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 35,76 metros, confrontando com o Lote 05, do lado esquerdo mede 37,11 metros,
confrontando com o Lote 03, nos fundos mede 12,07 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.

LOTE 05:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 05 da Quadra 3 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  421,02  metros quadrados, localizado à 51,00 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 34,41 metros, confrontando com o Lote 06, do lado esquerdo mede 35,76 metros,
confrontando com o Lote 04, nos fundos mede 12,07 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.
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LOTE 06:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 06 da Quadra 3 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  404,88  metros quadrados, localizado à 63,00 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 33,07 metros, confrontando com o Lote 07, do lado esquerdo mede 34,41 metros,
confrontando com o Lote 05, nos fundos mede 12,07 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.

LOTE 07:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 07 da Quadra 3 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  388,74  metros quadrados, localizado à 75,00 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 31,72 metros, confrontando com o Lote 08, do lado esquerdo mede 33,07 metros,
confrontando com o Lote 06, nos fundos mede 12,07 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.

LOTE 08:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 08 da Quadra 3 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  380,95  metros quadrados, localizado à 87,00 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 31,96 metros, confrontando com o Lote 09, do lado esquerdo mede 31,72 metros,
confrontando com o Lote 07, nos fundos mede em 02 seguimentos de reta, sendo: 1,42 metros mais 10,59
metros,  confrontando  com o  Remanescente  B  da  Área  “C”  da  Gleba  nº  01  da  Fazenda Bom Jardim
(matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 09:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 09 da Quadra 3 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  382,57  metros quadrados, localizado à 99,00 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 31,69 metros, confrontando com o Lote 10, do lado esquerdo mede 31,96 metros,
confrontando com o Lote 08, nos fundos mede em 03 seguimentos de reta, sendo: 0,70 metros mais 8,97
metros e mais 2,33 metros, confrontando com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda
Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 10:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 10 da Quadra 3 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de 376,02 metros quadrados, localizado à 111,00 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 30,98 metros, confrontando com o Lote 11, do lado esquerdo mede 31,69 metros,
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confrontando com o Lote 09, nos fundos mede 12,02 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.

LOTE 11:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 11 da Quadra 3 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de 367,50 metros quadrados, localizado à 123,00 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 30,27 metros, confrontando com o Lote 12, do lado esquerdo mede 30,98 metros,
confrontando com o Lote 10, nos fundos mede 12,02 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.

LOTE 12:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 12 da Quadra 3 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de 359,04 metros quadrados, localizado à 135,00 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 29,57 metros, confrontando com o Lote 13, do lado esquerdo mede 30,27 metros,
confrontando com o Lote 11, nos fundos mede 12,02 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.

LOTE 13:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 13 da Quadra 3 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de 379,40 metros quadrados, localizado à 147,00 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  13,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 28,80 metros, confrontando com o Lote 14, do lado esquerdo mede 29,57 metros,
confrontando com o Lote 12, nos fundos mede 13,02 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.

LOTE 14:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 14 da Quadra 3 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  380,06  metros quadrados, localizado na confluência da Rua Genebra
(antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-
5,00 metros  em  reta  de  frente  para  Rua  Genebra  (antiga  Rua  01)  mais  14,14 metros  em  curva  na
confluência da Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05); do lado direito de quem
da Rua Genebra (antiga Rua 01) o olha mede 18,98 metros, confrontando com Rua Basiléia (antiga Rua
05), do lado esquerdo mede 28,80 metros, confrontando com o Lote 13, nos fundos mede 14,02  metros,
confrontando com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº
74.490), encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

QUADRA 4
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LOTE 01:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 01 da Quadra 4 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  328,00  metros quadrados, localizado na confluência da Rua Genebra
(antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-
3,50 metros em reta  de frente  para a  Rua Genebra (antiga Rua 01)  mais  13,63 metros em curva na
confluência da Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05); do lado direito de quem
da Rua Genebra (antiga Rua 01) o olha mede 26,87 metros, confrontando com o Lote 02, do lado esquerdo
mede  18,44 metros, confrontando com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), nos fundos mede  13,53 metros,
confrontando com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº
74.490), encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 02:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 02 da Quadra 4 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  322,26  metros quadrados, localizado à 12,00 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 26,84 metros, confrontando com o Lote 03, do lado esquerdo mede 26,87 metros,
confrontando com o Lote 01, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.

LOTE 03:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 03 da Quadra 4 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  321,90  metros quadrados, localizado à 24,00 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 26,81 metros, confrontando com o Lote 04, do lado esquerdo mede 26,84 metros,
confrontando com o Lote 02, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.

LOTE 04:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 04 da Quadra 4 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  321,54  metros quadrados, localizado à 36,00 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 26,78 metros, confrontando com o Lote 05, do lado esquerdo mede 26,81 metros,
confrontando com o Lote 03, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.

LOTE 05:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 05 da Quadra 4 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  321,18  metros quadrados, localizado à 48,00 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e
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confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 26,75 metros, confrontando com o Lote 06, do lado esquerdo mede 26,78 metros,
confrontando com o Lote 04, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.

LOTE 06:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 06 da Quadra 4 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  320,82  metros quadrados, localizado à 60,00 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 26,72 metros, confrontando com o Lote 07, do lado esquerdo mede 26,75 metros,
confrontando com o Lote 05, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.

LOTE 07:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 07 da Quadra 4 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  320,46  metros quadrados, localizado à 72,00 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 26,69 metros, confrontando com o Lote 08, do lado esquerdo mede 26,72 metros,
confrontando com o Lote 06, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.

LOTE 08:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 08 da Quadra 4 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  320,10  metros quadrados, localizado à 84,00 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 26,66 metros, confrontando com o Lote 09, do lado esquerdo mede 26,69 metros,
confrontando com o Lote 07, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.

LOTE 09:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 09 da Quadra 4 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  319,74  metros quadrados, localizado à 96,00 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 26,63 metros, confrontando com o Lote 10, do lado esquerdo mede 26,66 metros,
confrontando com o Lote 08, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.
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LOTE 10:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 10 da Quadra 4 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de 319,38 metros quadrados, localizado à 108,00 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 26,60 metros, confrontando com o Lote 11, do lado esquerdo mede 26,63 metros,
confrontando com o Lote 09, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.

LOTE 11:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 11 da Quadra 4 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de 319,02 metros quadrados, localizado à 120,00 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 26,57 metros, confrontando com o Lote 12, do lado esquerdo mede 26,60 metros,
confrontando com o Lote 10, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.

LOTE 12:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 12 da Quadra 4 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de 318,66 metros quadrados, localizado à 132,00 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 26,54 metros, confrontando com o Lote 13, do lado esquerdo mede 26,57 metros,
confrontando com o Lote 11, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Remanescente B da Área
“C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encerrando a descrição. Classificação de
uso: residencial.

LOTE 13:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 13 da Quadra 4 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de 318,30 metros quadrados, localizado à 144,00 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 26,51 metros, confrontando em 13,50 metros com o Lote 15 e 13,01 metros com o
lote 14, do lado esquerdo mede 26,54 metros, confrontando com o Lote 12, nos fundos mede 12,00 metros,
confrontando com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº
74.490), encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 14:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 14 da Quadra 4 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  268,20  metros quadrados, localizado na confluência da Rua Genebra
(antiga Rua 01) com a Rua Lucerna (antiga Rua 06), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-
4,69 metros  em reta  de  frente  para  a  Rua Lucerna  (antiga  Rua 06)  mais  14,64 metros  em curva  na
confluência da Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem
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da Rua Lucerna (antiga Rua 06) o olha mede 20,80 metros, confrontando com o lote 15, do lado esquerdo
mede 12,04 metros, confrontando com a Rua Genebra (antiga Rua 01), nos fundos mede 13,01  metros,
confrontando com o lote 13, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 15:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 15 da Quadra 4 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  263,33  metros quadrados, localizado à 14,21 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lucerna (antiga Rua 06), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,30 metros de frente para a Rua Lucerna (antiga Rua 06); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 20,80 metros, confrontando com o lote 14, do lado esquerdo mede 20,07 metros,
confrontando com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº
74.490), nos fundos mede 13,50  metros, confrontando com o lote 13, encerrando a descrição. Classificação
de uso: residencial.

QUADRA 5

LOTE 01:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 01 da Quadra 5 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  388,92  metros quadrados, localizado na confluência da Rua Genebra
(antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-
4,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01) mais 14,64 metros em curva na confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05); do lado direito de quem da Rua Genebra
(antiga Rua 01) o olha mede  20,96 metros, confrontando com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), do lado
esquerdo mede 30,07 metros, confrontando com o lote 02, nos fundos mede 13,50 metros, confrontando
com o Lote 29, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 02:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 02 da Quadra 5 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  358,56  metros quadrados, localizado à 13,52 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,02 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 30,07 metros, confrontando com o Lote 01, do lado esquerdo mede 29,69 metros,
confrontando com o Lote 03, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Lote 28, encerrando a
descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 03:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 03 da Quadra 5 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  354,06  metros quadrados, localizado à 25,54 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,02 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 29,69 metros, confrontando com o Lote 02, do lado esquerdo mede 29,32 metros,
confrontando com o Lote 04, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Lote 27, encerrando a
descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 04:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 04 da Quadra 5 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
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circunscrição única, com área de  349,62  metros quadrados, localizado à 37,56 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,02 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 29,32 metros, confrontando com o Lote 03, do lado esquerdo mede 28,95 metros,
confrontando com o Lote 05, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Lote 26, encerrando a
descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 05:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 05 da Quadra 5 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  345,12  metros quadrados, localizado à 49,58 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,02 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 28,95 metros, confrontando com o Lote 04, do lado esquerdo mede 28,57 metros,
confrontando com o Lote 06, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Lote 25, encerrando a
descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 06:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 06 da Quadra 5 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  340,62  metros quadrados, localizado à 61,60 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,02 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 25,87 metros, confrontando com o Lote 05, do lado esquerdo mede 28,20 metros,
confrontando com o Lote 07, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Lote 24, encerrando a
descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 07:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 07 da Quadra 5 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  336,18  metros quadrados, localizado à 73,62 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,02 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 28,20 metros, confrontando com o Lote 06, do lado esquerdo mede 27,83 metros,
confrontando com o Lote 08, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Lote 23, encerrando a
descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 08:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 08 da Quadra 5 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  331,98  metros quadrados, localizado à 85,64 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,02 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 27,83 metros, confrontando com o Lote 07, do lado esquerdo mede 27,50 metros,
confrontando com o Lote 09, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Lote 22, encerrando a
descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 09:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 09 da Quadra 5 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  327,78  metros quadrados, localizado à 97,66 metros da confluência da
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Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,02 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 27,50 metros, confrontando com o Lote 08, do lado esquerdo mede 27,13 metros,
confrontando com o Lote 10, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Lote 21, encerrando a
descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 10:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 10 da Quadra 5 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de 323,34 metros quadrados, localizado à 109,68 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 27,13 metros, confrontando com o Lote 09, do lado esquerdo mede 26,76 metros,
confrontando com o Lote 11, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Lote 20, encerrando a
descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 11:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 11 da Quadra 5 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de 318,84 metros quadrados, localizado à 121,68 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 26,76 metros, confrontando com o Lote 10, do lado esquerdo mede 26,38 metros,
confrontando com o Lote 12, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Lote 19, encerrando a
descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 12:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 12 da Quadra 5 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de 314,43 metros quadrados, localizado à 133,68 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 26,38 metros, confrontando com o Lote 11, do lado esquerdo mede 26,01 metros,
confrontando com o Lote 13, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o Lote 18, encerrando a
descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 13:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 13 da Quadra 5 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de 309,90 metros quadrados, localizado à 145,68 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede  26,01 metros, confrontando o lote 12, do lado esquerdo mede  25,64 metros,
confrontando com em 8,64 metros com o Lote 15 e 17,00 metros com o lote 14, nos fundos mede 12,00
metros, confrontando com o Lote 17, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 14:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 14 da Quadra 5 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  310,07  metros quadrados, localizado na confluência da Rua Genebra
(antiga Rua 01) com a Rua Lucerna (antiga Rua 06), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-
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7,38 metros  em  reta  de  frente  para  Rua  Lucerna  (antiga  Rua  06)  mais  13,63 metros  em  curva  na
confluência da Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem
da Rua Lucerna (antiga Rua 06) o olha mede 11,31 metros, confrontando com a Rua Genebra (antiga Rua
01), do lado esquerdo mede 19,78 metros, confrontando com o Lote 15, nos fundos mede 17,00 metros,
confrontando com o lote 13, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 15:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 15 da Quadra 5 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  336,26  metros quadrados, localizado à 15,88 metros da confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lucerna (antiga Rua 06), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  17,00 metros de frente para a Rua Lucerna (antiga Rua 06); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 19,78 metros, confrontando com o lote 14, do lado esquerdo mede 19,78 metros,
confrontando com o Lote 16, nos fundos mede 17,00  metros, confrontando com em 8,36 metros com o Lote
17 e 8,64 metros com o lote 13, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 16:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 16 da Quadra 5 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única,  com área de  324,84  metros quadrados,  localizado na confluência da Rua Lucerna
(antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-
8,30 metros  em reta  de  frente  para  a  Rua Lucerna  (antiga  Rua 06)  mais  14,14 metros  em curva  na
confluência da Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da
Rua Lucerna (antiga Rua 06) o olha mede 19,78 metros, confrontando com o  Lote 15, do lado esquerdo
mede  10,78 metros,  confrontando com a Rua Stans  (antiga Rua 02),  nos  fundos mede  17,30  metros,
confrontando com o lote 17, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 17:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 17 da Quadra 5 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  309,72  metros quadrados, localizado à 19,78 metros da confluência da
Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 25,66 metros, confrontando com em 8,36 metros com o lote 15 e 17,30 metros
com o lote 16, do lado esquerdo mede 25,96 metros, confrontando com o Lote 18, nos fundos mede 12,00
metros, confrontando com o lote 13, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 18:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 18 da Quadra 5 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  313,38  metros quadrados, localizado à 31,78 metros da confluência da
Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 25,96 metros, confrontando com o lote 17, do lado esquerdo mede 26,27 metros,
confrontando com o Lote 19, nos fundos mede 12,00  metros, confrontando com o lote 12, encerrando a
descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 19:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 19 da Quadra 5 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  317,04  metros quadrados, localizado à 43,78 metros da confluência da
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Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 26,27 metros, confrontando com o lote 18, do lado esquerdo mede 26,57 metros,
confrontando com o Lote 20, nos fundos mede 12,00  metros, confrontando com o lote 11, encerrando a
descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 20:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 20 da Quadra 5 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  320,70  metros quadrados, localizado à 55,78 metros da confluência da
Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 26,57 metros, confrontando com o lote 19, do lado esquerdo mede 26,88 metros,
confrontando com o Lote 21, nos fundos mede 12,00  metros, confrontando com o lote 10, encerrando a
descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 21:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 21 da Quadra 5 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  324,36  metros quadrados, localizado à 67,78 metros da confluência da
Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 26,88 metros, confrontando com o lote 20, do lado esquerdo mede 27,18 metros,
confrontando com o Lote 22, nos fundos mede 12,00  metros, confrontando com o lote 09, encerrando a
descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 22:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 22 da Quadra 5 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  328,26  metros quadrados, localizado à 79,78 metros da confluência da
Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 27,18 metros, confrontando com o lote 21, do lado esquerdo mede 27,53 metros,
confrontando com o Lote 23, nos fundos mede 12,00  metros, confrontando com o lote 08, encerrando a
descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 23:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 23 da Quadra 5 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  332,16  metros quadrados, localizado à 91,78 metros da confluência da
Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 27,53 metros, confrontando com o lote 22, do lado esquerdo mede 27,83 metros,
confrontando com o Lote 24, nos fundos mede 12,00  metros, confrontando com o lote 07, encerrando a
descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 24:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 24 da Quadra 5 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de 335,82 metros quadrados, localizado à 103,78 metros da confluência da
Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e
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confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 27,83 metros, confrontando com o lote 23, do lado esquerdo mede 28,14 metros,
confrontando com o Lote 25, nos fundos mede 12,00  metros, confrontando com o lote 06, encerrando a
descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 25:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 25 da Quadra 5 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de 339,48 metros quadrados, localizado à 115,78 metros da confluência da
Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 28,14 metros, confrontando com o lote 24, do lado esquerdo mede 28,44 metros,
confrontando com o Lote 26, nos fundos mede 12,00  metros, confrontando com o lote 05, encerrando a
descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 26:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 26 da Quadra 5 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de 343,14 metros quadrados, localizado à 127,78 metros da confluência da
Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 28,44 metros, confrontando com o lote 25, do lado esquerdo mede 28,75 metros,
confrontando com o Lote 27, nos fundos mede 12,00  metros, confrontando com o lote 04, encerrando a
descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 27:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 27 da Quadra 5 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de 346,80 metros quadrados, localizado à 139,78 metros da confluência da
Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 28,75 metros, confrontando com o lote 26, do lado esquerdo mede 29,05 metros,
confrontando com o Lote 28, nos fundos mede 12,00  metros, confrontando com o lote 03, encerrando a
descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 28:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 28 da Quadra 5 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de 350,46 metros quadrados, localizado à 151,78 metros da confluência da
Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 29,05 metros, confrontando com o lote 27, do lado esquerdo mede 29,36 metros,
confrontando com o Lote 29, nos fundos mede 12,00  metros, confrontando com o lote 02, encerrando a
descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 29:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 29 da Quadra 5 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única,  com área de  381,23  metros quadrados,  localizado na confluência da Rua Basiléia
(antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-
4,50 metros em reta de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02) mais 14,14 metros em curva na confluência
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da Rua Stans (antiga Rua 02) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05); do lado direito de quem da Rua Stans
(antiga Rua 02) o olha mede  29,36 metros, confrontando com o lote 28, do lado esquerdo mede  20,70
metros, confrontando com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), nos fundos mede  13,50  metros, confrontando
com o lote 01, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

QUADRA 6

LOTE 01:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 01 da Quadra 6 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de  402,62  metros quadrados, localizado na confluência da Rua Genebra
(antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-
5,00 metros em reta  de frente  para a  Rua Genebra (antiga Rua 01)  mais  14,14 metros em curva na
confluência da Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04); do lado direito de quem da
Rua Genebra (antiga Rua 01) o olha mede 21,00 metros, confrontando com a Rua Sarnen (antiga Rua 04),
do  lado  esquerdo  mede  30,00 metros,  confrontando  com  o  lote  02,  nos  fundos  mede  14,00 metros,
confrontando com o Lote 28, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 02:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  02  da  Quadra  6  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  390,00  metros  quadrados,
localizado à 14,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Genebra (antiga Rua
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-  13,00 metros de frente para a Rua Genebra
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote
01, do lado esquerdo mede  30,00 metros, confrontando com o lote 03, nos fundos mede  13,00  metros,
confrontando com o lote 27, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 03:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  03  da  Quadra  6  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 27,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Genebra (antiga Rua
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote
02, do lado esquerdo mede  30,00 metros, confrontando com o lote 04, nos fundos mede  12,00  metros,
confrontando com o lote 26, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 04:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  04  da  Quadra  6  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 39,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Genebra (antiga Rua
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote
03, do lado esquerdo mede  30,00 metros, confrontando com o lote 05, nos fundos mede  12,00  metros,
confrontando com o lote 25, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 05:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  05  da  Quadra  6  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
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distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 51,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Genebra (antiga Rua
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote
04, do lado esquerdo mede  30,00 metros, confrontando com o lote 06, nos fundos mede  12,00  metros,
confrontando com o lote 24, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 06:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  06  da  Quadra  6  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 63,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Genebra (antiga Rua
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote
05, do lado esquerdo mede  30,00 metros, confrontando com o lote 07, nos fundos mede  12,00  metros,
confrontando com o lote 23, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 07:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  07  da  Quadra  6  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 75,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Genebra (antiga Rua
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote
06, do lado esquerdo mede  30,00 metros, confrontando com o lote 08, nos fundos mede  12,00  metros,
confrontando com o lote 22, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 08:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  08  da  Quadra  6  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 87,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Genebra (antiga Rua
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote
07, do lado esquerdo mede  30,00 metros, confrontando com o lote 09, nos fundos mede  12,00  metros,
confrontando com o lote 21, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 09:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  09  da  Quadra  6  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 99,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Genebra (antiga Rua
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote
08, do lado esquerdo mede  30,00 metros, confrontando com o lote 10, nos fundos mede  12,00  metros,
confrontando com o lote 20, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 10:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  10  da  Quadra  6  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
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localizado à 111,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Genebra (antiga Rua
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote
09, do lado esquerdo mede  30,00 metros, confrontando com o lote 11, nos fundos mede  12,00  metros,
confrontando com o lote 19, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 11:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  11  da  Quadra  6  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 123,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Genebra (antiga Rua
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote
10, do lado esquerdo mede  30,00 metros, confrontando com o lote 12, nos fundos mede  12,00  metros,
confrontando com o lote 18, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 12:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  12  da  Quadra  6  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 135,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Genebra (antiga Rua
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-  12,00 metros de frente para a Rua Genebra
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote
11, do lado esquerdo mede  30,00 metros, confrontando com o lote 13, nos fundos mede  12,00  metros,
confrontando com o lote 17, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 13:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  13  da  Quadra  6  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  390,00  metros  quadrados,
localizado à 147,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Genebra (antiga Rua
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-  13,00 metros de frente para a Rua Genebra
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote
12, do lado esquerdo mede  30,00 metros, confrontando com o lote 14, nos fundos mede  13,00  metros,
confrontando com o lote 16, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 14:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 14 da Quadra 6 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única,  com área de  402,62  metros quadrados,  localizado na confluência da Rua Basiléia
(antiga Rua 05) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-
5,00 metros em reta  de frente  para a  Rua Genebra (antiga Rua 01)  mais  14,14 metros em curva na
confluência da Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05); do lado direito de quem
da Rua Genebra (antiga Rua 01) o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 13, do lado esquerdo
mede  21,00 metros, confrontando com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), nos fundos mede  14,00  metros,
confrontando com o lote 15, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 15:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 15 da Quadra 6 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única,  com área de  402,62  metros quadrados,  localizado na confluência da Rua Basiléia
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(antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-
5,00 metros em reta de frente para Rua Stans (antiga Rua 02) mais 14,14 metros em curva na confluência
da Rua Stans (antiga Rua 02) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05); do lado direito de quem da Rua Stans
(antiga Rua 02) o olha mede  21,00 metros, confrontando com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 16, nos fundos mede 14,00 metros, confrontando
com o lote 14, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 16:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  16  da  Quadra  6  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  390,00  metros  quadrados,
localizado à 14,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 13,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 15, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 17, nos fundos mede 13,00 metros, confrontando
com o lote 13, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 17:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  17  da  Quadra  6  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 27,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 16, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 18, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com o lote 12, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 18:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  18  da  Quadra  6  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 39,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 17, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 19, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com o lote 11, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 19:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  19  da  Quadra  6  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 51,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 18, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 20, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com o lote 10, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 20:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  20  da  Quadra  6  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
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localizado à 63,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 19, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 21, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com o lote 09, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 21:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  21  da  Quadra  6  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 75,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 20, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 22, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com o lote 08, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 22:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  22  da  Quadra  6  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 87,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 21, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 23, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com o lote 07, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 23:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  23  da  Quadra  6  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 99,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 22, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 24, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com o lote 06, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 24:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  24  da  Quadra  6  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 111,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 23, do
lado  esquerdo  mede  30,00 metros,  confrontando  com  o  lote  25,  nos  fundos  mede  12,00  metros,
confrontando com o lote 05, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 25:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  25  da  Quadra  6  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 123,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua
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02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 24, do
lado  esquerdo  mede  30,00 metros,  confrontando  com  o  lote  26,  nos  fundos  mede  12,00  metros,
confrontando com o lote 04, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 26:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  26  da  Quadra  6  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 135,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 25, do
lado  esquerdo  mede  30,00 metros,  confrontando  com  o  lote  27,  nos  fundos  mede  12,00  metros,
confrontando com o lote 03, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 27:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  27  da  Quadra  6  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 147,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 13,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 26, do
lado  esquerdo  mede  30,00 metros,  confrontando  com  o  lote  28,  nos  fundos  mede  13,00  metros,
confrontando com o lote 02, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 28:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 28 da Quadra 6 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição  única,  com área  de  402,62  metros  quadrados,  localizado  na  confluência  da Rua Sarnen
(antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-
5,00 metros em reta de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02) mais 14,14 metros em curva na confluência
da Rua Stans (antiga Rua 02) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04); do lado direito de quem da Rua Stans
(antiga Rua 02) o olha mede  30,00 metros, confrontando com o lote 27, do lado esquerdo mede  21,00
metros, confrontando com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), nos fundos mede 14,00 metros, confrontando com
o lote 01, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

QUADRA 7

LOTE 01:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 01 da Quadra 7 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única,  com área de  412,30  metros quadrados,  localizado na confluência  da Rua Lugano
(antiga Rua 03) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-
5,32 metros em reta  de frente  para a  Rua Genebra (antiga Rua 01)  mais  14,14 metros em curva na
confluência da Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03); do lado direito de quem
da Rua Genebra (antiga Rua 01) o olha mede 21,00 metros, confrontando com a Rua Lugano (antiga Rua
03), do lado esquerdo mede  30,00 metros, confrontando com o lote 02, nos fundos mede  14,32 metros,
confrontando com o Lote 28, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.
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LOTE 02:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  02  da  Quadra  7  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 14,32 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Genebra (antiga Rua
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-  12,50 metros de frente para a Rua Genebra
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote
01, do lado esquerdo mede  30,00 metros, confrontando com o lote 03, nos fundos mede  12,50  metros,
confrontando com o lote 27, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 03:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  03  da  Quadra  7  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 26,82 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Genebra (antiga Rua
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-  12,50 metros de frente para a Rua Genebra
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote
02, do lado esquerdo mede  30,00 metros, confrontando com o lote 04, nos fundos mede  12,50  metros,
confrontando com o lote 26, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 04:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  04  da  Quadra  7  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 39,32 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Genebra (antiga Rua
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-  12,50 metros de frente para a Rua Genebra
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote
03, do lado esquerdo mede  30,00 metros, confrontando com o lote 05, nos fundos mede  12,50  metros,
confrontando com o lote 25, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 05:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  05  da  Quadra  7  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 51,82 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Genebra (antiga Rua
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-  12,50 metros de frente para a Rua Genebra
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote
04, do lado esquerdo mede  30,00 metros, confrontando com o lote 06, nos fundos mede  12,50  metros,
confrontando com o lote 24, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 06:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  06  da  Quadra  7  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 64,32 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Genebra (antiga Rua
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-  12,50 metros de frente para a Rua Genebra
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote
05, do lado esquerdo mede  30,00 metros, confrontando com o lote 07, nos fundos mede  12,50  metros,
confrontando com o lote 23, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.
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LOTE 07:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  07  da  Quadra  7  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 76,82 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Genebra (antiga Rua
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-  12,50 metros de frente para a Rua Genebra
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote
06, do lado esquerdo mede  30,00 metros, confrontando com o lote 08, nos fundos mede  12,50  metros,
confrontando com o lote 22, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 08:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  08  da  Quadra  7  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 89,32 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Genebra (antiga Rua
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-  12,50 metros de frente para a Rua Genebra
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote
07, do lado esquerdo mede  30,00 metros, confrontando com o lote 09, nos fundos mede  12,50  metros,
confrontando com o lote 21, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 09:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  09  da  Quadra  7  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 101,82 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Genebra (antiga Rua
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-  12,50 metros de frente para a Rua Genebra
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote
08, do lado esquerdo mede  30,00 metros, confrontando com o lote 10, nos fundos mede  12,50  metros,
confrontando com o lote 20, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 10:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  10  da  Quadra  7  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 114,32 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Genebra (antiga Rua
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-  12,50 metros de frente para a Rua Genebra
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote
09, do lado esquerdo mede  30,00 metros, confrontando com o lote 11, nos fundos mede  12,50  metros,
confrontando com o lote 19, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 11:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  11  da  Quadra  7  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 126,82 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Genebra (antiga Rua
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-  12,50 metros de frente para a Rua Genebra
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote
10, do lado esquerdo mede  30,00 metros, confrontando com o lote 12, nos fundos mede  12,50  metros,
confrontando com o lote 18, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.
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LOTE 12:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  12  da  Quadra  7  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 139,32 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Genebra (antiga Rua
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-  12,50 metros de frente para a Rua Genebra
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote
11, do lado esquerdo mede  30,00 metros, confrontando com o lote 13, nos fundos mede  12,50  metros,
confrontando com o lote 17, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 13:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  13  da  Quadra  7  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 151,82 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Genebra (antiga Rua
01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-  12,50 metros de frente para a Rua Genebra
(antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote
12, do lado esquerdo mede  30,00 metros, confrontando com o lote 14, nos fundos mede  12,50  metros,
confrontando com o lote 16, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 14:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 14 da Quadra 7 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição  única,  com área  de  413,79  metros  quadrados,  localizado  na  confluência  da Rua Sarnen
(antiga Rua 04) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-
5,37 metros em reta  de frente  para a  Rua Genebra (antiga Rua 01)  mais  14,14  metros  em curva na
confluência da Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04); do lado direito de quem da
Rua Genebra (antiga Rua 01) o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 13, do lado esquerdo
mede  21,00 metros, confrontando com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), nos fundos mede  14,37  metros,
confrontando com o lote 15, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 15:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 15 da Quadra 7 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição  única,  com área  de  413,79  metros  quadrados,  localizado  na  confluência  da Rua Sarnen
(antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-
5,37 metros em reta de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02) mais 14,14 metros em curva na confluência
da Rua Stans (antiga Rua 02) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04); do lado direito de quem da Rua Stans
(antiga Rua 02) o olha mede  21,00 metros, confrontando com a Rua Sarnen (antiga Rua 04),  do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 16, nos fundos mede 14,37 metros, confrontando
com o lote 14, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 16:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  16  da  Quadra  7  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 14,37 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 15, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 17, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando
com o lote 13, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.
Praça Juca Novaes, 1.169 – Centro – CEP: 18705-900 – Fone: (0xx14) 3711-2507 – Ramais: 507 / 515 – Avaré – SP

e-mail: secretariadegabinete@avare.sp.gov.br



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

33

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSexta-feira, 22 de janeiro de 2021 Ano V | Edição nº 848

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

LOTE 17:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  17  da  Quadra  7  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 26,87 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 16, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 18, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando
com o lote 12, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 18:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  18  da  Quadra  7  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 39,37 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 17, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 19, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando
com o lote 11, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 19:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  19  da  Quadra  7  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 51,87 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 18, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 20, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando
com o lote 10, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 20:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  20  da  Quadra  7  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 64,37 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 19, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 21, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando
com o lote 09, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 21:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  21  da  Quadra  7  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 76,87 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 20, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 22, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando
com o lote 08, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.
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LOTE 22:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  22  da  Quadra  7  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 89,37 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 21, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 23, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando
com o lote 07, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 23:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  23  da  Quadra  7  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 101,87 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 22, do
lado  esquerdo  mede  30,00 metros,  confrontando  com  o  lote  24,  nos  fundos  mede  12,50  metros,
confrontando com o lote 06, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 24:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  24  da  Quadra  7  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 114,37 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 23, do
lado  esquerdo  mede  30,00 metros,  confrontando  com  o  lote  25,  nos  fundos  mede  12,50  metros,
confrontando com o lote 05, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 25:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  25  da  Quadra  7  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 126,87 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 24, do
lado  esquerdo  mede  30,00 metros,  confrontando  com  o  lote  26,  nos  fundos  mede  12,50  metros,
confrontando com o lote 04, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 26:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  26  da  Quadra  7  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 139,37 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 25, do
lado  esquerdo  mede  30,00 metros,  confrontando  com  o  lote  27,  nos  fundos  mede  12,50  metros,
confrontando com o lote 03, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.
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LOTE 27:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  27  da  Quadra  7  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 151,87 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 26, do
lado  esquerdo  mede  30,00 metros,  confrontando  com  o  lote  28,  nos  fundos  mede  12,50  metros,
confrontando com o lote 02, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 28:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 28 da Quadra 7 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única,  com área de  412,30  metros quadrados,  localizado na confluência  da Rua Lugano
(antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-
5,32 metros em reta de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02) mais 14,14 metros em curva na confluência
da Rua Stans (antiga Rua 02) com a Rua Lugano (antiga Rua 03); do lado direito de quem da Rua Stans
(antiga Rua 02) o olha mede  30,00 metros, confrontando com o lote 27, do lado esquerdo mede  21,00
metros, confrontando com a Rua Lugano (antiga Rua 03), nos fundos mede  14,32  metros, confrontando
com o lote 01, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

QUADRA 8

LOTE 01:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 01 da Quadra 8 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de 512,93 metros quadrados, localizado na confluência do Prolongamento da
Avenida  Ouro  Verde  com  a  Rua  Genebra  (antiga  Rua  01),  com  as  seguintes,  divisas,  medidas  e
confrontações :- 9,70 metros em reta de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01) mais 15,46 metros em
curva na confluência da Rua Genebra (antiga Rua 01) com o Prolongamento da Avenida Ouro Verde; do
lado direito de quem da Rua Genebra (antiga Rua 01) o olha mede  19,90 metros, confrontando com o
Prolongamento da Avenida Ouro Verde, do lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 02,
nos fundos mede 15,70 metros, confrontando com o Lote 22, encerrando a descrição. Classificação de uso:
misto (residencial/comercial).

LOTE 02:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  02  da  Quadra  8  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 20,12 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Genebra
(antiga Rua 01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua
Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando
com o lote 01, do lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 03, nos fundos mede 12,00
metros,  confrontando  com  o  lote  21,  encerrando  a  descrição.  Classificação  de  uso:  misto
(residencial/comercial).

LOTE 03:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  03  da  Quadra  8  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 32,12 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Genebra
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(antiga Rua 01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua
Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando
com o lote 02, do lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 04, nos fundos mede 12,00
metros,  confrontando  com  o  lote  20,  encerrando  a  descrição.  Classificação  de  uso:  residencial.
Classificação de uso: misto (residencial/comercial).

LOTE 04:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  04  da  Quadra  8  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 44,12 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Genebra
(antiga Rua 01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua
Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando
com o lote 03, do lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 05, nos fundos mede 12,00
metros,  confrontando  com  o  lote  19,  encerrando  a  descrição.  Classificação  de  uso:  misto
(residencial/comercial).

LOTE 05:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  05  da  Quadra  8  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 56,12 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Genebra
(antiga Rua 01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua
Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando
com o lote 04, do lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 06, nos fundos mede 12,00
metros,  confrontando  com  o  lote  18,  encerrando  a  descrição.  Classificação  de  uso:  misto
(residencial/comercial).

LOTE 06:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  06  da  Quadra  8  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 68,12 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Genebra
(antiga Rua 01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua
Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando
com o lote 05, do lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 07, nos fundos mede 12,00
metros,  confrontando  com  o  lote  17,  encerrando  a  descrição.  Classificação  de  uso:  misto
(residencial/comercial).

LOTE 07:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  07  da  Quadra  8  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 80,12 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Genebra
(antiga Rua 01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua
Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando
com o lote 06, do lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 08, nos fundos mede 12,00
metros,  confrontando  com  o  lote  16,  encerrando  a  descrição.  Classificação  de  uso:  misto
(residencial/comercial).
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LOTE 08:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  08  da  Quadra  8  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 92,12 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Genebra
(antiga Rua 01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua
Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando
com o lote 07, do lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 09, nos fundos mede 12,00
metros,  confrontando  com  o  lote  15,  encerrando  a  descrição.  Classificação  de  uso:  misto
(residencial/comercial).

LOTE 09:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  09  da  Quadra  8  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 104,12 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Genebra
(antiga Rua 01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua
Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando
com o lote 08, do lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 10, nos fundos mede 12,00
metros,  confrontando  com  o  lote  14,  encerrando  a  descrição.  Classificação  de  uso:  misto
(residencial/comercial).

LOTE 10:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  10  da  Quadra  8  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 116,12 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Genebra
(antiga Rua 01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua
Genebra (antiga Rua 01); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando
com o lote 09, do lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 11, nos fundos mede 12,00
metros,  confrontando  com  o  lote  13,  encerrando  a  descrição.  Classificação  de  uso:  misto
(residencial/comercial).

LOTE 11:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 11 da Quadra 8 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única,  com área de  402,62  metros quadrados,  localizado na confluência  da Rua Lugano
(antiga Rua 03) com a Rua Genebra (antiga Rua 01), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-
5,00 metros de frente para a Rua Genebra (antiga Rua 01) mais 14,14 metros em curva na confluência da
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Lugano (antiga Rua 03); do lado direito de quem da Rua Genebra
(antiga Rua 01) o olha mede  30,00 metros, confrontando com o lote 10, do lado esquerdo mede  21,00
metros, confrontando com a Rua Lugano (antiga Rua 03), nos fundos mede  14,00  metros, confrontando
com o lote 12, encerrando a descrição. Classificação de uso: misto (residencial/comercial).

LOTE 12:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 12 da Quadra 8 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única,  com área de  402,62  metros quadrados,  localizado na confluência  da Rua Lugano
(antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-
5,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02) mais 14,14 metros em curva na confluência da Rua
Stans (antiga Rua 02) com a Rua Lugano (antiga Rua 03); do lado direito de quem da Rua Stans (antiga
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Rua 02) o olha mede 21,00 metros, confrontando com a Rua Lugano (antiga Rua 03), do lado esquerdo
mede 30,00 metros, confrontando com o lote 13, nos fundos mede 14,00 metros, confrontando com o lote
11, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 13:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  13  da  Quadra  8  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 14,00 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 12, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 14, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com o lote 10, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 14:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  14  da  Quadra  8  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 26,00 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 13, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 15, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com o lote 09, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 15:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  15  da  Quadra  8  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 38,00 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 14, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 16, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com o lote 08, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 16:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  16  da  Quadra  8  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 50,00 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 15, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 17, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com o lote 07, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 17:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  17  da  Quadra  8  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 62,00 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 16, do lado
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esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 18, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com o lote 06, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 18:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  18  da  Quadra  8  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 74,00 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 17, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 19, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com o lote 05, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 19:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  19  da  Quadra  8  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 86,00 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 18, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 20, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com o lote 04, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 20:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  20  da  Quadra  8  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 98,00 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 19, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 21, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com o lote 03, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 21:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  21  da  Quadra  8  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 110,00 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 20, do
lado  esquerdo  mede  30,00 metros,  confrontando  com  o  lote  22,  nos  fundos  mede  12,00  metros,
confrontando com o lote 02, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 22:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 22 da Quadra 8 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de 392,09 metros quadrados, localizado na confluência do Prolongamento da
Avenida  Ouro  Verde  com  a  Rua  Stans  (antiga  Rua  02),  com  as  seguintes,  divisas,  medidas  e
confrontações :-  3,49 metros em reta de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02) mais 12,82 metros em
curva na confluência da Rua Stans (antiga Rua 02) com o Prolongamento da Avenida Ouro Verde; do lado
direito de quem da Rua Stans (antiga Rua 02) o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 21, do
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lado esquerdo mede 22,56 metros, confrontando com o Prolongamento da Avenida Ouro Verde, nos fundos
mede 15,70 metros, confrontando com o lote 01, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

QUADRA 9

LOTE 01:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 01 da Quadra 9 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de 480,74 metros quadrados, localizado na confluência do Prolongamento da
Avenida  Ouro  Verde  com  a  Rua  Stans  (antiga  Rua  02),  com  as  seguintes,  divisas,  medidas  e
confrontações :-  8,55 metros em reta de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02) mais 15,36 metros em
curva na confluência da Rua Stans (antiga Rua 02) com o Prolongamento da Avenida Ouro Verde; do lado
direito  de  quem  da  Rua  Stans  (antiga  Rua  02)  o  olha  mede  19,97 metros,  confrontando  com  o
Prolongamento da Avenida Ouro Verde, do lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 02,
nos fundos mede 14,77 metros, confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a
descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 02:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  02  da  Quadra  9  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  390,00  metros  quadrados,
localizado à 18,86 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Stans
(antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 13,00 metros de frente para a Rua
Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com
o lote  01,  do lado esquerdo mede  30,00 metros,  confrontando com o lote 03, nos fundos mede  13,00
metros, confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação
de uso: residencial.

LOTE 03:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  03  da  Quadra  9  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 31,86 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Stans
(antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua
Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com
o lote  02,  do lado esquerdo mede  30,00 metros,  confrontando com o lote 04, nos fundos mede  12,00
metros, confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação
de uso: residencial.

LOTE 04:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  04  da  Quadra  9  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 43,86 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Stans
(antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua
Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com
o lote  03,  do lado esquerdo mede  30,00 metros,  confrontando com o lote 05, nos fundos mede  12,00
metros, confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação
de uso: residencial.
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LOTE 05:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  05  da  Quadra  9  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 55,86 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Stans
(antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua
Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com
o lote  04,  do lado esquerdo mede  30,00 metros,  confrontando com o lote 06, nos fundos mede  12,00
metros, confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação
de uso: residencial.

LOTE 06:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  06  da  Quadra  9  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 67,86 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Stans
(antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua
Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com
o lote  05,  do lado esquerdo mede  30,00 metros,  confrontando com o lote 07, nos fundos mede  12,00
metros, confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação
de uso: residencial.

LOTE 07:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  07  da  Quadra  9  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 79,86 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Stans
(antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua
Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com
o lote  06,  do lado esquerdo mede  30,00 metros,  confrontando com o lote 08, nos fundos mede  12,00
metros, confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação
de uso: residencial.

LOTE 08:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  08  da  Quadra  9  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 91,86 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Stans
(antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua
Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com
o lote  07,  do lado esquerdo mede  30,00 metros,  confrontando com o lote 09, nos fundos mede  12,00
metros, confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação
de uso: residencial.

LOTE 09:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote  09  da  Quadra  9  do  loteamento  denominado “VILLA SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  390,00  metros  quadrados,
localizado à 103,86 metros da confluência do Prolongamento da Avenida Ouro Verde com a Rua Stans
(antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 13,00 metros de frente para a Rua
Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com
Praça Juca Novaes, 1.169 – Centro – CEP: 18705-900 – Fone: (0xx14) 3711-2507 – Ramais: 507 / 515 – Avaré – SP

e-mail: secretariadegabinete@avare.sp.gov.br



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

42

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSexta-feira, 22 de janeiro de 2021 Ano V | Edição nº 848

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

o lote  08,  do lado esquerdo mede  30,00 metros,  confrontando com o lote 10, nos fundos mede  13,00
metros, confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação
de uso: residencial.

LOTE 10:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 10 da Quadra 9 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única,  com área de  402,62  metros quadrados,  localizado na confluência  da Rua Lugano
(antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-
5,00 metros em reta de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02) mais 14,14 metros em curva na confluência
da Rua Stans (antiga Rua 02) com a Rua Lugano (antiga Rua 03); do lado direito de quem da Rua Stans
(antiga Rua 02) o olha mede  30,00 metros, confrontando com o lote 09, do lado esquerdo mede  21,00
metros, confrontando com a Rua Lugano (antiga Rua 03), nos fundos mede  14,00  metros, confrontando
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

QUADRA 10

LOTE 01:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 01 da Quadra 10 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única,  com área de  412,30  metros quadrados,  localizado na confluência  da Rua Lugano
(antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-
5,32 metros em reta de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02) mais 14,14 metros em curva na confluência
da Rua Stans (antiga Rua 02) com a Rua Lugano (antiga Rua 03); do lado direito de quem da Rua Stans
(antiga Rua 02) o olha mede  21,00 metros, confrontando com a Rua Lugano (antiga Rua 03), do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 02, nos fundos mede 14,32 metros, confrontando
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 02:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 02 da Quadra 10 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 14,32 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 01, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 03, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 03:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 03 da Quadra 10 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 26,82 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 02, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 04, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 04:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 04 da Quadra 10 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
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distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 39,32 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 03, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 05, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 05:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 05 da Quadra 10 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 51,82 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 04, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 06, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 06:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 06 da Quadra 10 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 64,32 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 05, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 07, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 07:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 07 da Quadra 10 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 76,82 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 06, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 08, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 08:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 08 da Quadra 10 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 89,32 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 07, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 09, nos fundos mede 12,50 metros, confrontando
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 09:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 09 da Quadra 10 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
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localizado à 101,82 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 08, do
lado  esquerdo  mede  30,00 metros,  confrontando  com  o  lote  10,  nos  fundos  mede  12,50  metros,
confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso:
residencial.

LOTE 10:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 10 da Quadra 10 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 114,32 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 09, do
lado  esquerdo  mede  30,00 metros,  confrontando  com  o  lote  11,  nos  fundos  mede  12,50  metros,
confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso:
residencial.

LOTE 11:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 11 da Quadra 10 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 126,82 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 10, do
lado  esquerdo  mede  30,00 metros,  confrontando  com  o  lote  12,  nos  fundos  mede  12,50  metros,
confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso:
residencial.

LOTE 12:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 12 da Quadra 10 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 139,32 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 11, do
lado  esquerdo  mede  30,00 metros,  confrontando  com  o  lote  13,  nos  fundos  mede  12,50  metros,
confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso:
residencial.

LOTE 13:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 13 da Quadra 10 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  375,00  metros  quadrados,
localizado à 151,82 metros da confluência da Rua Lugano (antiga Rua 03) com a Rua Stans (antiga Rua
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,50 metros de frente para a Rua Stans (antiga
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 12, do
lado  esquerdo  mede  30,00 metros,  confrontando  com  o  lote  14,  nos  fundos  mede  12,50  metros,
confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso:
residencial.
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LOTE 14:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 14 da Quadra 10 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição  única,  com área  de  413,79  metros  quadrados,  localizado  na  confluência  da Rua Sarnen
(antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-
5,37 metros em reta de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02) mais 14,14 metros em curva na confluência
da Rua Stans (antiga Rua 02) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04); do lado direito de quem da Rua Stans
(antiga Rua 02) o olha mede  30,00 metros, confrontando com o lote 13, do lado esquerdo mede  21,00
metros, confrontando com a Rua Sarnen (antiga Rua 04), nos fundos mede 14,37 metros, confrontando com
a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

QUADRA 11

LOTE 01:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 01 da Quadra 11 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição  única,  com área  de  402,62  metros  quadrados,  localizado  na  confluência  da Rua Sarnen
(antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-
5,00 metros em reta de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02) mais 14,14 metros em curva na confluência
da Rua Stans (antiga Rua 02) com a Rua Sarnen (antiga Rua 04); do lado direito de quem da Rua Stans
(antiga Rua 02) o olha mede  21,00 metros, confrontando com a Rua Sarnen (antiga Rua 04),  do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 02, nos fundos mede 14,00 metros, confrontando
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 02:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 02 da Quadra 11 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  390,00  metros  quadrados,
localizado à 14,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 13,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 01, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 03, nos fundos mede 13,00 metros, confrontando
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 03:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 03 da Quadra 11 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 27,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 02, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 04, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 04:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 04 da Quadra 11 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 39,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
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02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 03, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 05, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 05:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 05 da Quadra 11 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 51,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 04, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 06, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 06:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 06 da Quadra 11 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 63,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 05, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 07, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 07:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 07 da Quadra 11 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 75,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 06, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 08, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 08:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 08 da Quadra 11 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 87,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 07, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 09, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 09:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 09 da Quadra 11 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 99,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 08, do lado
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esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 10, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 10:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 10 da Quadra 11 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 111,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 09, do
lado  esquerdo  mede  30,00 metros,  confrontando  com  o  lote  11,  nos  fundos  mede  12,00  metros,
confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso:
residencial.

LOTE 11:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 11 da Quadra 11 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 124,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 10, do
lado  esquerdo  mede  30,00 metros,  confrontando  com  o  lote  12,  nos  fundos  mede  12,00  metros,
confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso:
residencial.

LOTE 12:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 12 da Quadra 11 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 135,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 11, do
lado  esquerdo  mede  30,00 metros,  confrontando  com  o  lote  13,  nos  fundos  mede  12,00  metros,
confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso:
residencial.

LOTE 13:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 13 da Quadra 11 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  390,00  metros  quadrados,
localizado à 147,00 metros da confluência da Rua Sarnen (antiga Rua 04) com a Rua Stans (antiga Rua
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 13,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 12, do
lado  esquerdo  mede  30,00 metros,  confrontando  com  o  lote  14,  nos  fundos  mede  13,00  metros,
confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso:
residencial.

LOTE 14:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 14 da Quadra 11 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única,  com área de  402,62  metros quadrados,  localizado na confluência da Rua Basiléia
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(antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-
5,00 metros em reta de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02) mais 14,14 metros em curva na confluência
da Rua Stans (antiga Rua 02) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05); do lado direito de quem da Rua Stans
(antiga Rua 02) o olha mede  30,00 metros, confrontando com o lote 13, do lado esquerdo mede  21,00
metros, confrontando com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), nos fundos mede  14,00  metros, confrontando
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

QUADRA 12

LOTE 01:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 01 da Quadra 12 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única,  com área de  342,66  metros quadrados,  localizado na confluência da Rua Basiléia
(antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-
3,00 metros em reta de frente para a Rua Stans (antiga Rua 02) mais 14,14 metros em curva na confluência
da Rua Stans (antiga Rua 02) com a Rua Basiléia (antiga Rua 05); do lado direito de quem da Rua Stans
(antiga Rua 02) o olha mede  21,00 metros, confrontando com a Rua Basiléia (antiga Rua 05), do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 02, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 02:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 02 da Quadra 12 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 12,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 01, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 03, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 03:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 03 da Quadra 12 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 24,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 02, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 04, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 04:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 04 da Quadra 12 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 36,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 03, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 05, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

Praça Juca Novaes, 1.169 – Centro – CEP: 18705-900 – Fone: (0xx14) 3711-2507 – Ramais: 507 / 515 – Avaré – SP
e-mail: secretariadegabinete@avare.sp.gov.br



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

49

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSexta-feira, 22 de janeiro de 2021 Ano V | Edição nº 848

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

LOTE 05:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 05 da Quadra 12 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 48,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 04, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 06, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 06:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 06 da Quadra 12 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 60,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 05, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 07, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 07:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 07 da Quadra 12 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 72,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 06, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 08, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 08:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 08 da Quadra 12 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 84,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 07, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 09, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 09:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 09 da Quadra 12 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 96,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua 02),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga Rua
02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 08, do lado
esquerdo mede 30,00 metros, confrontando com o lote 10, nos fundos mede 12,00 metros, confrontando
com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.
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LOTE 10:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 10 da Quadra 12 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 108,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 09, do
lado  esquerdo  mede  30,00 metros,  confrontando  com  o  lote  11,  nos  fundos  mede  12,00  metros,
confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso:
residencial.

LOTE 11:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 11 da Quadra 12 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 120,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 10, do
lado  esquerdo  mede  30,00 metros,  confrontando  com  o  lote  12,  nos  fundos  mede  12,00  metros,
confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso:
residencial.

LOTE 12:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 12 da Quadra 12 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 132,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 11, do
lado  esquerdo  mede  30,00 metros,  confrontando  com  o  lote  13,  nos  fundos  mede  12,00  metros,
confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, encerrando a descrição. Classificação de uso:
residencial.

LOTE 13:- Um lote de terreno, de forma retangular com todos os ângulos internos de 90º, denominado
de Lote 13 da Quadra 12 do loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano,
distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,  com  área  de  360,00  metros  quadrados,
localizado à 144,00 metros da confluência da Rua Basiléia (antiga Rua 05) com a Rua Stans (antiga Rua
02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Stans (antiga
Rua 02); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, confrontando com o lote 12, do
lado esquerdo mede 30,00 metros, confrontando em 15,00 metros com o lote 14 e 15,00 metros com o lote
15,  nos  fundos  mede  12,00  metros,  confrontando  com  a  propriedade  de  João  Scheuber  Brantes,
encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

LOTE 14:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 14 da Quadra 12 do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única,  com área de  301,93  metros quadrados,  localizado na confluência da Rua Lucerna
(antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-
6,48 metros  em reta  de  frente  para  a  Rua Lucerna  (antiga  Rua 06)  mais  14,14 metros  em curva  na
confluência da Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Stans (antiga Rua 02); do lado direito de quem da
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referida rua o olha mede 12,28 metros, confrontando com a Rua Stans (antiga Rua 02), do lado esquerdo
mede 21,28 metros, confrontando com o lote 15, nos fundos mede 15,00 metros, confrontando com o lote
13, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

 
LOTE 15:- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de Lote 15 da Quadra 12 do loteamento

denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de 319,20 metros quadrados, localizado à 15,00 metros da confluência Rua
Lucerna  (antiga  Rua  06)  com  a  Rua  Stans  (antiga  Rua  02),  com  as  seguintes,  divisas,  medidas  e
confrontações :-  14,52 metros de frente para a Rua Lucerna (antiga Rua 06); do lado direito de quem da
referida rua o olha mede 21,28 metros, confrontando com o lote 14, do lado esquerdo mede 21,28 metros,
confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, nos fundos mede 15,00 metros, confrontando
com o lote 13, encerrando a descrição. Classificação de uso: residencial.

QUADRA 13

SISTEMA DE LAZER :- Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de sistema de lazer do
loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de
Avaré, circunscrição única, com área de 7.133,64 metros quadrados, localizado na Rua Lucerna (antiga Rua
06), com as seguintes, divisas, medidas e confrontações :-  113,85 metros de frente para a Rua Lucerna
(antiga Rua 06); do lado direito de quem da referida rua o olha mede 63,71 metros, confrontando com a
propriedade de Francisco Scheuber Brantes, do lado esquerdo mede  63,82 metros, confrontando com a
viela para implantação de rede de esgoto,  nos fundos mede  110,10  metros,  confrontando com a Área
Verde, encerrando a descrição.

QUADRA 14

ÁREA VERDE:-  Um lote de terreno, de forma irregular, denominado de área verde do loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, com área de 21.014,94 metros quadrados, localizado na Rua Lucerna (antiga Rua 06),
com as seguintes, divisas, medidas e confrontações:-  16,04 metros de frente para a Rua Lucerna (antiga
Rua 06);  do lado esquerdo de quem da referida rua o olha mede  162,58 metros,  confrontando com o
Remanescente B da Área “C” da Gleba 1 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), daí deflete direita e
segue por uma distância de 6,16 metros, daí segue em linha reta por uma distância de  32,80 metros, daí
deflete a esquerda e segue por uma distância  40,00 metros, daí defleta a esquerda e segue por uma
distância de 35,79 metros, confrontando neste trecho com a área desapropriada da matrícula nº 52.826, daí
deflete direita e segue por uma distância de 52,527 metros, confrontando com o Remanescente A da Área
“C”  da  Gleba  1  da  Fazenda  Bom Jardim  (matrícula  nº  74.489),  do  lado  direito  mede  171,61 metros,
confrontando com a propriedade de João Scheuber Brantes, daí deflete direita e segue por uma distância
de 110,10 metros, confrontando com o Sistema de Lazer, daí deflete a direita e segue por uma distância
34,36  metros, daí deflete a direita e segue por uma distância de  92,16 metros, daí deflete a esquerda e
segue por uma distância de  4,60 metros, daí deflete a esquerda e segue opor uma distância de  90,69
metros, daí deflete a esquerda e segue por uma distância de 99,21 metros, confrontando neste trecho com
a viela destinada a implantação de rede de esgoto, nos fundos mede 123,884 metros, confrontando com o
Ribeirão do Lageado.
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DESCRIÇÃO DAS RUAS

Rua Genebra (antiga Rua 01):- Uma área de terras no loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”,
nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, designada pela
Rua Genebra (antiga Rua 01), com a área de  10.097,25  metros quadrados, com as seguintes, divisas,
medidas e confrontações:- Partindo da confrontação da referida Rua, com a Área Institucional da quadra 1 e
com o Prolongamento da Avenida Ouro Verde, de onde segue em direção ao lote 01 da Quadra 8, medindo
31,74 metros, confrontando com o Prolongamento da Avenida Ouro Verde; daí deflete a esquerda e segue
em curva de desenvolvimento de 15,46 metros com raio externo de 9,00 metros confrontando com o lote 01
da quadra 8; daí segue em linha reta confrontando em 122,70 metros com os lotes 01 ao 11 da quadra 8;
32,00 metros com a Rua Lugano (antiga Rua 03); 160,69 metros com os lotes 01 ao 14 da quadra 7; 32,00
metros com a Rua Sarnen (antiga Rua 04); 156,00 metros com os lotes 01 ao 14 da quadra 6; 32,51 metros
com a Rua Basiléia (antiga Rua 05); 159,47 metros com os lotes 01 ao 14 da quadra 5; daí deflete a direita
e segue em curva de desenvolvimento de 13,63 metros com raio externo de 9,00 metros confrontando com
o lote 14 da quadra 5; daí deflete a esquerda e segue confrontando em 32,05 m com a Rua Lucerna (antiga
Rua 06); daí deflete a esquerda e segue em curva de desenvolvimento de 14,64 m com raio externo de 9,00
metros confrontando o lote 14 da quadra 4; daí segue em linha reta confrontando em 159,54 metros com os
lotes 14 ao 01 da quadra 4; 31,49 metros com a Rua Basiléia (antiga Rua 05); 156,00 metros com os lotes
14 ao 01 da quadra 03; 32,00 metros com a Rua Sarnen (antiga Rua 04); 160,69 metros com os lotes 14 ao
01 da quadra 2; 32,00 metros com a Rua Lugano (antiga Rua 03); 128,51 metros com a Área Institucional
da quadra 1; daí deflete a direita e segue em curva de desenvolvimento de 12,03 metros com raio externo
de  9,00  metros  confrontando  com o  a  Área  Institucional  da  quadra  1,  encontrando  aí  o  ponto  inicial,
fechando-se o perímetro e encerrando a descrição.

Rua Stans (antiga Rua 02):- Uma área de terras no loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”, nesta
cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, designada pela Rua
Stans (antiga Rua 02), com a área de 9.928,96 metros quadrados, com as seguintes, divisas, medidas e
confrontações:-  Partindo  da  confrontação  da  referida  Rua,  com  o  lote  22  da  quadra  8  e  com  o
Prolongamento da Avenida Ouro Verde, de onde segue em direção ao lote 01 da Quadra 9, medindo 32,28
metros, confrontando com o Prolongamento da Avenida Ouro Verde; daí deflete a esquerda e segue em
curva de desenvolvimento de 15,36 metros com raio externo de 9,00 metros confrontando com o lote 01 da
quadra 9; daí segue em linha reta confrontando em 111,55 metros com os lotes 01 ao 10 da quadra 9; 32,00
metros com a Rua Lugano (antiga Rua 03);  160,69 metros com os lotes 01 ao 14 da quadra 10;  32,00
metros com a Rua Sarnen (antiga Rua 04);  156,00 metros com os lotes 01 ao 14 da quadra 11;  32,00
metros com a Rua Basiléia (antiga Rua 05); 159,28 metros com os lotes 01 ao 14 da quadra 12; daí deflete
a  direita  e  segue  em  curva  de  desenvolvimento  de  14,14 metros  com  raio  externo  de  9,00  metros
confrontando com o lote 14 da quadra 12; daí deflete a esquerda e segue confrontando em 32,00 m com a
Rua Lucerna (antiga Rua 06); daí deflete a esquerda e segue em curva de desenvolvimento de  14,14 m
com raio externo de 9,00 metros confrontando o lote 16 da quadra 5; daí segue em linha reta confrontando
em 159,28 metros com os lotes 16 ao 29 da quadra 5; 32,00 metros com a Rua Basiléia (antiga Rua 05);
156,00 metros com os lotes 15 ao 28 da quadra 06;  32,00 metros com a Rua Sarnen (antiga Rua 04);
160,69 metros com os lotes 15 ao 28 da quadra 07;  32,00 metros com a Rua Lugano (antiga Rua 03);
116,49  metros  com  os  lotes  12  ao  22  da  quadra  8;  daí  deflete  a  direita  e  segue  em  curva  de
desenvolvimento de 12,82 metros com raio externo de 9,00 metros confrontando com o lote 22 da quadra 8,
encontrando aí o ponto inicial, fechando-se o perímetro e encerrando a descrição.
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Rua Lugano (antiga Rua 03):- Uma área de terras no loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”,
nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, designada pela
Rua Lugano (antiga Rua 03), seccionada pela Rua Genebra (antiga Rua 01) e pela Rua Stans (antiga Rua
02), dividindo-a em 3 trechos, com as seguintes, divisas, medidas e confrontações:

Trecho 01: Com área de 534,78 metros quadrados, partindo da confrontação da referida Rua com o lote 01
da quadra 2 e com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº
74.490), de onde segue em linha reta confrontando por 27,07 metros com o lote 01 da quadra 2; daí deflete
a  esquerda  e  segue  em  curva  de  desenvolvimento  de  14,14 metros  com  raio  externo  de  9,00  m
confrontando com o lote 01 da quadra 2; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 32,00
metros com a Rua Genebra (antiga Rua 01); daí deflete a direita e segue em curva de desenvolvimento de
14,14 metros com raio externo de 9,00 metros confrontando com a Área Institucional da quadra 1; daí segue
em linha reta confrontando em 26,36 metros com a Área Institucional da quadra 1; daí deflete a direita e
segue em linha reta confrontando em 14,02 metros com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da
Fazenda Bom Jardim (matrícula  nº  74.490),  encontrando aí  o ponto inicial,  fechando-se o  perímetro  e
encerrando a descrição.

Trecho 02: Com área de 909,53 metros quadrados, partindo da confrontação da referida Rua com o lote 01
da quadra 7 e com a Rua Genebra (antiga Rua 01), de onde segue em curva de desenvolvimento de 14,14
metros com raio externo de 9,00 m confrontando com o lote 01 da quadra 7; daí segue em linha reta
confrontando em 42,00 metros com os lotes 01 e 28 da quadra 7; daí deflete a esquerda e segue em curva
de desenvolvimento de  14,14 metros com raio externo de 9,00 metros confrontando com o lote 28 da
quadra 7; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 32,00 metros com a Rua Stans (antiga
Rua 02); daí deflete a direita e segue em curva de desenvolvimento de 14,14 metros com raio externo de
9,00 metros confrontando com o lote 12 da quadra 8; daí segue em linha reta por uma distância de 42,00
metros confrontando com os lotes 12 e 11 da quadra 8;  daí deflete a esquerda e segue em curva de
desenvolvimento de 14,14 metros com raio externo de 9,00 metros confrontando com o lote 11 da quadra 8;
daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 32,00 metros com a Rua Genebra (antiga Rua
01), encontrando aí o ponto inicial, fechando-se o perímetro e encerrando a descrição.

Trecho 03: Com área de 454,77 metros quadrados, partindo da confrontação da referida Rua com o lote 01
da quadra 10 e com a Rua Stans (antiga Rua 02), de onde segue em curva de desenvolvimento de 14,14
metros com raio externo de 9,00 m confrontando com o lote 01 da quadra 10; daí segue em linha reta
confrontando em  21,00 metros com o lote 01 da quadra 10; daí deflete a direita e segue em linha reta
confrontando em 14,00 metros com a propriedade de João Scheuber Brantes; daí deflete a direita e segue
em linha reta por uma distância de  21,00 metros confrontando com o lote 10 da quadra 9;  daí deflete a
esquerda  e  segue  em  curva  de  desenvolvimento  de  14,14 metros  com  raio  externo  de  9,00  metros
confrontando com o lote 10 da quadra 9; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 32,00
metros  com a  Rua Stans  (antiga  Rua  02),  encontrando aí  o  ponto  inicial,  fechando-se  o  perímetro  e
encerrando a descrição.

Rua Sarnen (antiga Rua 04):- Uma área de terras no loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”,
nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, designada pela
Rua Sarnen (antiga Rua 04), seccionada pela Rua Genebra (antiga Rua 01) e pela Rua Stans (antiga Rua
02), dividindo-a em 3 trechos, com as seguintes, divisas, medidas e confrontações:
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Trecho 01: Com área de 585,95 metros quadrados, partindo da confrontação da referida Rua com o lote 01
da quadra 3 e com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº
74.490), de onde segue em linha reta confrontando por 30,29 metros com o lote 01 da quadra 3; daí deflete
a  esquerda  e  segue  em  curva  de  desenvolvimento  de  14,14 metros  com  raio  externo  de  9,00  m
confrontando com o lote 01 da quadra 3; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 32,00
metros com a Rua Genebra (antiga Rua 01); daí deflete a direita e segue em curva de desenvolvimento de
14,14 metros com raio externo de 9,00 metros confrontando com o lote 14 da quadra 2; daí segue em linha
reta confrontando em 30,45 metros com o lote 14 da quadra 2; daí deflete a direita e segue em linha reta
confrontando em 14,00 metros com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim
(matrícula nº 74.490), encontrando aí o ponto inicial, fechando-se o perímetro e encerrando a descrição.

Trecho 02: Com área de 909,53 metros quadrados, partindo da confrontação da referida Rua com o lote 01
da quadra 6 e com a Rua Genebra (antiga Rua 01), de onde segue em curva de desenvolvimento de 14,14
metros com raio externo de 9,00 m confrontando com o lote 01 da quadra 6; daí segue em linha reta
confrontando em 42,00 metros com os lotes 01 e 28 da quadra 6; daí deflete a esquerda e segue em curva
de desenvolvimento de  14,14 metros com raio externo de 9,00 metros confrontando com o lote 28 da
quadra 6; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 32,00 metros com a Rua Stans (antiga
Rua 02); daí deflete a direita e segue em curva de desenvolvimento de 14,14 metros com raio externo de
9,00 metros confrontando com o lote 15 da quadra 7; daí segue em linha reta por uma distância de 42,00
metros confrontando com os lotes 15 e 14 da quadra 7;  daí deflete a esquerda e segue em curva de
desenvolvimento de 14,14 metros com raio externo de 9,00 metros confrontando com o lote 14 da quadra 7;
daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 32,00 metros com a Rua Genebra (antiga Rua
01), encontrando aí o ponto inicial, fechando-se o perímetro e encerrando a descrição.

Trecho 03: Com área de 454,77 metros quadrados, partindo da confrontação da referida Rua com o lote 01
da quadra 11 e com a Rua Stans (antiga Rua 02), de onde segue em curva de desenvolvimento de 14,14
metros com raio externo de 9,00 m confrontando com o lote 01 da quadra 11; daí segue em linha reta
confrontando em  21,00 metros com o lote 01 da quadra 11; daí deflete a direita e segue em linha reta
confrontando em 14,00 metros com a propriedade de João Scheuber Brantes; daí deflete a direita e segue
em linha reta por uma distância de 21,00 metros confrontando com o lote 14 da quadra 10;  daí deflete a
esquerda  e  segue  em  curva  de  desenvolvimento  de  14,14 metros  com  raio  externo  de  9,00  metros
confrontando com o lote 14 da quadra 10; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 32,00
metros  com a  Rua Stans  (antiga  Rua  02),  encontrando aí  o  ponto  inicial,  fechando-se  o  perímetro  e
encerrando a descrição.

Rua Basiléia (antiga Rua 05):- Uma área de terras no loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”,
nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, designada pela
Rua Basiléia (antiga Rua 05), seccionada pela Rua Genebra (antiga Rua 01) e pela Rua Stans (antiga Rua
02), dividindo-a em 3 trechos, com as seguintes, divisas, medidas e confrontações:

Trecho 01: Com área de 422,53 metros quadrados, partindo da confrontação da referida Rua com o lote 01
da quadra 4 e com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº
74.490), de onde segue em linha reta confrontando por 18,44 metros com o lote 01 da quadra 4; daí deflete
a  esquerda  e  segue  em  curva  de  desenvolvimento  de  13,63 metros  com  raio  externo  de  9,00  m
confrontando com o lote 01 da quadra 4; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 31,49
metros com a Rua Genebra (antiga Rua 01); daí deflete a direita e segue em curva de desenvolvimento de
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14,14 metros com raio externo de 9,00 metros confrontando com o lote 14 da quadra 3; daí segue em linha
reta confrontando em 18,98 metros com o lote 14 da quadra 3; daí deflete a direita e segue em linha reta
confrontando em 14,02 metros com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim
(matrícula nº 74.490), encontrando aí o ponto inicial, fechando-se o perímetro e encerrando a descrição.

Trecho 02: Com área de 907,02 metros quadrados, partindo da confrontação da referida Rua com o lote 01
da quadra 5 e com a Rua Genebra (antiga Rua 01), de onde segue em curva de desenvolvimento de 14,64
metros com raio externo de 9,00 m confrontando com o lote 01 da quadra 5; daí segue em linha reta
confrontando em 41,66 metros com os lotes 01 e 29 da quadra 5; daí deflete a esquerda e segue em curva
de desenvolvimento de  14,14 metros com raio externo de 9,00 metros confrontando com o lote 29 da
quadra 5; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 32,00 metros com a Rua Stans (antiga
Rua 02); daí deflete a direita e segue em curva de desenvolvimento de 14,14 metros com raio externo de
9,00 metros confrontando com o lote 15 da quadra 6; daí segue em linha reta por uma distância de 42,00
metros confrontando com os lotes 15 e 14 da quadra 6;  daí deflete a esquerda e segue em curva de
desenvolvimento de 14,14 metros com raio externo de 9,00 metros confrontando com o lote 14 da quadra 6;
daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 32,51 metros com a Rua Genebra (antiga Rua
01), encontrando aí o ponto inicial, fechando-se o perímetro e encerrando a descrição.

Trecho 03: Com área de 454,77 metros quadrados, partindo da confrontação da referida Rua com o lote 01
da quadra 12 e com a Rua Stans (antiga Rua 02), de onde segue em curva de desenvolvimento de 14,14
metros com raio externo de 9,00 m confrontando com o lote 01 da quadra 12; daí segue em linha reta
confrontando em  21,00 metros com o lote 01 da quadra 12; daí deflete a direita e segue em linha reta
confrontando em 14,00 metros com a propriedade de João Scheuber Brantes; daí deflete a direita e segue
em linha reta por uma distância de 21,00 metros confrontando com o lote 14 da quadra 11;  daí deflete a
esquerda  e  segue  em  curva  de  desenvolvimento  de  14,14 metros  com  raio  externo  de  9,00  metros
confrontando com o lote 14 da quadra 11; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 32,00
metros  com a  Rua Stans  (antiga  Rua  02),  encontrando aí  o  ponto  inicial,  fechando-se  o  perímetro  e
encerrando a descrição.

Rua Lucerna (antiga Rua 06):- Uma área de terras no loteamento denominado “VILLA SUÍÇA”,
nesta cidade, perímetro urbano, distrito, município e comarca de Avaré, circunscrição única, designada pela
Rua Lucerna  (antiga Rua 06),  com a área  de  1.880,17  metros  quadrados,  com as  seguintes,  divisas,
medidas e confrontações:- Partindo da confrontação da referida Rua, com a Área Verde da quadra 14 e o
com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), de onde
segue em linha reta confrontando por  16,04 metros com a Área Verde da quadra 14;  4,00 metros com a
viela destinada a implantação de rede de esgoto; 113,85 metros com o Sistema de Lazer da quadra 13; daí
deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 14,00 metros com a propriedade de João Scheuber
Brantes; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 21,00 metros com os lotes 15 e 14 da
quadra 12; 32,00 metros com a Rua Stans (antiga Rua 02); 32,68 metros com os lotes 16,15 e 14 da quadra
5; 32,05 metros com a Rua Genebra (antiga Rua 01); 16,99 metros com o lote 14 da quadra 4; daí deflete a
direita e segue em linha reta confrontando em 14,02 metros com o Remanescente B da Área “C” da Gleba
nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490), encontrando aí o ponto inicial, fechando-se o perímetro
e encerrando a descrição.
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Prolongamento da Avenida Ouro Verde:- Uma área de terras no loteamento denominado “VILLA
SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,  circunscrição  única,
designada pelo Prolongamento da Avenida Ouro Verde, com a área de 976,06 metros quadrados, com as
seguintes,  divisas,  medidas  e  confrontações:-  Partindo  da  confrontação  da  referida  Rua,  com a  Área
Institucional da quadra 1 e o com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim
(matrícula nº 74.490), de onde segue em linha reta confrontando por 45,78 metros com a Área Institucional
da quadra 1;  31,74 metros com a Rua Genebra (antiga Rua 01);  42,46 metros com os lotes 01 e 22 da
quadra 8;  32,28 metros com a Rua Stans (antiga Rua 02); 19,97 metros com o lote 01 da quadra 9; daí
deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 6,49 metros com a propriedade de João Scheuber
Brantes; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 124,20 metros com a Estrada Municipal
AVR – 248; daí deflete levemente a esquerda e segue em linha reta confrontando em 10,84 metros com a
Estrada Municipal AVR – 248; daí deflete levemente a esquerda e segue em linha reta confrontando em
20,11  metros  com  a  Estrada  Municipal  AVR  –  248;  daí  deflete  a  esquerda  e  segue  em  linha  reta
confrontando em 11,92 metros com a Estrada Municipal AVR – 248; daí deflete a direita e segue em linha
reta confrontando em 6,20 metros com o Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom
Jardim (matrícula nº 74.490); daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 0,88 metros com o
Remanescente B da Área “C” da Gleba nº 01 da Fazenda Bom Jardim (matrícula nº 74.490) , encontrando aí
o ponto inicial, fechando-se o perímetro e encerrando a descrição.

           Viela (destinada para implantação de rede de esgoto):- Uma área de terras no loteamento
denominado  “VILLA  SUÍÇA”,  nesta  cidade,  perímetro  urbano,  distrito,  município  e  comarca  de  Avaré,
circunscrição única, designada pela Viela, com a área de  760,46  metros quadrados, com as seguintes,
divisas, medidas e confrontações:- Partindo da confrontação da referida Viela, com a Área Verde da quadra
14 e com a Rua Lucerna (antiga Rua 06), de onde segue em linha reta confrontando por 99,21 metros com
a Área Verde da quadra 14; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 90,69 metros com a
Área Verde da quadra 14; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 4,60 metros com a
Área Verde da quadra 14; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 92,16 metros com a
Área Verde da quadra 14; daí deflete a esquerda e segue em linha reta confrontando em 34,36 metros com
a Área Verde da quadra 14; daí segue em linha reta confrontando em 63,82 metros com o Sistema de Lazer
da quadra 13; daí deflete a direita e segue em linha reta confrontando em 4,00 metros com a Rua Lucerna
(antiga Rua 06); encontrando aí o ponto inicial, fechando-se o perímetro e encerrando a descrição.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 21 de janeiro de 2021.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO
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Decreto nº 6.164, de 22 de Janeiro de 2021.

(Dispõe sobre  reorganização dos membros do Conselho 
Tutelar, e dá outras providências.)

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

DECRETA:

Artigo 1º. Ficam reorganizados na forma abaixo, os titulares e suplentes do
Conselho Tutelar do Município de Avaré, nos termos do Artigo 108, da Lei Complementar n.º
150/11,  conforme o  registo  de  ata  de  posse,  para  o  mandato no período de 10.01.2020 a
09.01.2024, de acordo com a publicação do  Edital  do Resultado da Eleição em 08 de outubro de
2019, no Semanário Oficial Eletrônico, e da Resolução CMDCA nº 13/2019, publicada em 1º de
novembro de 2019 – Edição nº 934 – pág.02, do Semanário Oficial:

Nome RG CPF

Titulares

1 Nina Fátima de Almeida 18.111.269-3 072.048.758-77

2 Silvia Aparecida de Oliveira 32.808.395-1 351.444.798-55

3 Liliane de Melo Vilen 28.401.624-X 270.997.708-70

4 Suelen Alves de Camargo Dalsasso 41.132.886-4 352.860.238-43

5 Gislene Cristina Paulo Hersoguenrath 44.050.216-0 221.045.068-32

Suplentes

1 Amanda da Silva 43.010.446-7 363.612.608-36

2 Márcia Regina Braga de Almeida Prado 12.802.562-1 030.485.828-51

3 Vera Lucia do Nascimento Gonçalves 45.310.877-5 336.979.278-84

4 Alda Maria Pagani 22.211.825-8 110.698.288-66

5 Marilene Fernandes Martins 23.336.163-7 110.546.138-69

6 Mariana Domingues Leite 43.206.923-9 299.968.408-83

7 Talita Antunes dos Reis 25.550.444-5 373.381.198-48
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Artigo 2º. Os suplentes serão convocados nos casos previstos no Artigo 110, 
da Lei Complementar nº 150/11.

Artigo 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogado o Decreto nº 6.115, de 04 de Janeiro de 2021.

Estância Turística de Avaré, 22 de janeiro de 2.021.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito
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Portarias

Portaria nº 10.496, de 18 de Janeiro de 2021
(Dispõe sobre a nomeação do Gestor 
para as parcerias com a Organização 
da Sociedade Civil no âmbito da 
Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, e dá outras 
providências)

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

R E S O L V E:

Artigo. 1º. Designar a Sra. Adriana Moreira Gomes, 
Secretária Municipal da Assistência e Desenvolvimento 
Social, como gestora das parcerias firmadas entre o 
Município de Avaré e as Organizações da Sociedade 
Civil, no âmbito da Secretaria Municipal da Assistência e 
Desenvolvimento Social.

§ 1º. Para efeitos desta Portaria, conforme o caso, 
estende-se aos termos aditivos destas parcerias.

§ 2º. A servidora ora nomeada, esta impedida de 
gerenciar a parceria, no caso específico, se nos últimos 
5 (cinco) anos, tiver mantido relação jurídica com, ao 
menos uma das entidades parceiras.

§ 3º. Fica impedido de gerenciar, o servidor que seja 
parente do dirigente ou de membros da diretoria da 
entidade, inclusive de seus cônjuges ou companheiros, 
bem como se for parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até segundo grau.

§ 4º. Confirmada a relação que trata os §§ 2º e 3º 
deste artigo, o gestor deverá manifestar-se pela sua 
substituição, por servidor de cargo ou função equivalente, 
exclusivamente para o caso, mantendo sua atuação nas 
demais parcerias.

§ 5º. Constatada a irregularidade prevista nos termos 
que trata os §§ 2º e 3º deste artigo, todos os Atos do 
gestor tornam-se nulos, obrigando refazê-los, inclusive 
com visitas intempestivas às entidades parceiras.

Artigo 2º. São obrigações do gestor, cumprir o 
estabelecido no artigo 61 da Lei 13.019/2014, no tocante 
a:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

II – Informar o seu superior hierárquico a existência 
de fatos que comprometam ou venham a comprometer 
as atividades ou metas da parceria e de indícios de 
irregularidades na gestão dos recursos, bem como as 
providências adotadas ou que serão adotadas para sanar 
os problemas detectados;

III – Emitir relatório técnico de monitoramento e 
avaliação da parceria, antes e durante a vigência do 
objeto e submeter à homologação pela Comissão de 
Monitoramento e Avaliação designada, que deverá conter 
no mínimo:

a) Descrição sumária as atividades e metas 
estabelecidas;

b) Análise das atividades realizadas, do cumprimento 
das metas e do impacto do benefício social obtido em 
razão da execução do objeto até o período, com base 
nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de 
trabalho;

c) Valores efetivamente transferidos pela administração 
pública e valores comprovadamente utilizados;

d) Quando for o caso, os valores pagos nos termos 
do artigo 54 da Lei 13.019/2014, os custos indiretos, 
os remanejamentos efetuados, as sobras de recursos 
financeiros, incluindo as aplicações financeiras, e 
eventuais valores devolvidos aos cofres públicos;

e) Análise dos documentos comprobatórios das 
despesas apresentados pela OSC na prestação de 
contas;

f) Análise das auditoriais realizadas pelo controle 
interno e externo, no âmbito de fiscalização preventiva, 
bem como de suas conclusões e das medidas que 
tomaram em decorrência dessas auditorias.

IV – Emitir parecer técnico de monitoramento e 
avaliação de que trata o artigo 59, da Lei n° 13.019/2014.

V – Disponibilizar ou requisitar da administração 
municipal, materiais e equipamentos tecnológicos 
necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

VI – Cumprir com os prazos previstos na Lei n° 
13.019/2014, e no instrumento da parceria, quanto ao 
parecer conclusivo e aos recursos impetrados.

VII – Exigir a prestação de contas da entidade 
parceiras, conforme determina a Lei n° 13.019/2014, e 
demais exigências previstas no instrumento de parceria 
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e nas normas do Tribunal de Contas jurisdicionado, caso 
houver.

VIII – Realizar pesquisa de satisfação das parcerias 
quando a duração for superior a 01 (um) ano.

Artigo 3º. Na hipótese de inexecução ou má execução 
de parceria em vigor ou de parceria não renovada, 
conforme prevê o parágrafo único do artigo 62, da Lei 
n° 13.019/2014, cabe ao gestor notificar a Administração 
Municipal, no prazo de 03 (três) dias do conhecimento 
do fato, para que intervenha no objeto, a fim de atender 
ao que dispõe o artigo 61 da referida Lei, sob pena de 
responsabilidade.

Artigo 4º. Esta Portaria deve ser identificada nos 
termos de fomento e de colaboração, firmados com as 
OSC – Organização da Sociedade Civil.

Artigo 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos para 15 de janeiro 
de 2021.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 18 de 
janeiro de 2021.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

PREFEITO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão 
Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de fornecimento diário de boletim de publicações 
em nome do Município e tal quebra de ordem cronológica 
se faz necessária para consultas e Pareceres de ordem 
jurídica pelos servidores do Gabinete do Prefeito.

Fornecedor: Grifon Brasil Assessoria Ltda. EPP

Empenho(s): 16802/2020

Valor: R$ 50,00

Avaré, 21 de janeiro de 2021

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de serviços de publicação no Diário Oficial e tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a 
devida publicidade dos Atos da Administração Municipal.

Fornecedor: Imprensa Oficial do Estado S A IMESP

Empenho(s): 106/2020

Valor: R$ 2.065,06

Avaré, 19 de janeiro de 2021

THAIS FRANCINI CHRISTINO

Secretária Municipal de Comunicação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de serviços de publicação e tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para a devida publicidade 
dos Atos da Administração Municipal.

Fornecedor: Imprensa Nacional

Empenho(s): 76/2020

Valor: R$ 264,32

Avaré, 21 de janeiro de 2021

THAIS FRANCINI CHRISTINO

Secretária Municipal de Comunicação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
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de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de locação de banheiros químicos e tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atendimento de 
demandas da Administração Municipal.

Fornecedor: Selt Serviços de Estruturas e Locações 
Temporárias Eireli

Empenho(s): 25742/2020

Valor: R$  5.095,00

Avaré, 21 de janeiro de 2021

ISABEL CRISTINA CARDOSO

Secretária Municipal de Cultura
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Outros Atos

 
FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ

 

P R A Ç A  P R E F E I T O  R O M E U  B R E T A S ,    N º  1 6 3 ,  C E N T R O .  C E P : 1 8 - 7 0 0 - 9 0 2  A V A R É  –  S Ã O  P A U L O  

C N P J :  5 0 . 8 0 8 . 9 8 9 / 0 0 0 1 - 3 2   F O N E  –  ( 1 4 )  3 7 1 1  –  1 8 2 8  R A M A L  1 8 3 2      E - m a i l :  rh@frea.edu.br -  A V A R É  /  S P  

W W W . F R E A . E D U . B R  
 

 
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS 

 
 

EDSON GABRIEL DA SILVA, PRESIDENTE DA 
FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ – 
FREA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC... 

 
 
COMUNICA AOS INTERESSADOS: - 
 

I – Os candidatos abaixo relacionados inscritos no processo 
seletivo nº 001/2021. 

 
Cargo: Professor Licenciado em Ciências Biológicas 
 

Nome RG N° Inscrição 

João Vitor Inácio da Silva 45.248.495-9 004 

Jéssica Teodoro 53.686.509-7 011 

Carlos Alberto Jorge Fernandes 18.303.030-8 026 

Fabiano Henrique Nunes Costa 23.076.605-5 027 

Ana Carolina Rodrigues Pasin 43.010.839-4 032 

 
Cargo: Professor Licenciado em Matemática. 
 

Nome RG N° Inscrição 

José Aristeu de Carvalho 9.158.004-3 017 

Carlos Eduardo Picalho da Silva 40.961.699-0 019 

Carlos Alberto Jorge Fernandes 18.303.030-8 025 

 
Cargo: Professor Licenciado em Pedagogia. 
 

Nome RG N° Inscrição 

Priscila de Moura Parra Alonso 45.027.988-1 001 

Beatriz Joseiane Batista Martinez 32.505.772-2 002 

Beatriz Forner 53.973.159-6 003 

Samara Aparecida Gomes 49.701.864-0 005 
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FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ

 

P R A Ç A  P R E F E I T O  R O M E U  B R E T A S ,    N º  1 6 3 ,  C E N T R O .  C E P : 1 8 - 7 0 0 - 9 0 2  A V A R É  –  S Ã O  P A U L O  
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W W W . F R E A . E D U . B R  
 

Ana Beatriz Gonçalves Gomes 45.146.376-6 006 

Tamara Cristina Biazon 49.914.391-7 007 

Regina Maria de Jesus Vieira 23.561.802-0 008 

Thalia Sabrina Gomes 53.686.756-2 009 

Jéssica Teodoro 53.686.509-7 010 

Ana Carolina Sakamoto Morgato 47.660.212-9 012 

Giovana Cristina Gusmao Oliveira 24.951.525-8 013 

Kátia Regina Vollet Silva 23.077.209-2 014 

Talita de Freitas Fernandes Nascimento 43.192.697-9 015 

Paula Adriana Viveiros Ramos 43.010.560-5 016 

Kauana Thalia da Silva 45.514.024-8 018 

João Paulo Ricardo 40.159.959-0 020 

Samanda Garlin de Oliveira Rocha 45.235.460-4 021 

Daianne Marcusso Pireli 45.342.833-2 022 

Thais de Fátima Tavares 41.086.210-1 023 

Carolina de Fátima Peroto 40.623.665-3 024 

Suzeti Aparecida Ribeiro Benini Felisberto 23.505.075-1 028 

Patrícia Fernandes Fragoso 34.862.477-3 029 

Ana Gabriela Bannwart Soares 47.757.292-3 030 

Leandro Brustolini 44.175.857-5 031 

 
 

REGISTRE-SE, AFIXE E CUMPRA-SE. 
 

Avaré/SP, 21 de janeiro 2021. 
 
 

EDSON GABRIEL DA SILVA 
PRESIDENTE -FREA 
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