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PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Atos Oficiais

Decretos

Decreto n.º 5.922, de 10 de Agosto de 2020.
(Dispõe sobre denominação de vias 
públicas do Loteamento Residencial 
Villa Suíça)

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

D E C R E T A:

Art. 1º. Ficam denominadas, na forma abaixo descrita, 
as vias públicas do Loteamento Residencial Villa Suíça:

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, 
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encontrando aí o ponto inicial, fechando-se o perímetro e 
encerrando a descrição.

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:

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 
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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 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 
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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.

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

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 10 de 
agosto de 2020.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

PREFEITO

Decreto nº 5.987, de 16 de setembro de 2020.
(Dispõe sobre garantia hipotecária 
de imóvel de Francisco Scheuber 
Brantes e dá outras providências.)

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

Considerando o teor do parecer exarado pela 
Procuradoria Geral do Município;

D e c r e t a : -

Art. 1º - Fica autorizada a constituição de hipoteca 
do imóvel localizado no Prolongamento da Avenida Ouro 
Verde nº 1115, remanescente da Área “D” da Gleba nº 
01 da Fazenda Bom Jardim, matrícula no CRI 74.491, 
referente ao loteamento “Villa Suíça”, de propriedade de 
Francisco Scheuber Brantes, que oferece em garantia 
hipotecária das obras a serem realizadas no referido 
imóvel, os seguintes lotes, em atendimento ao Artigo 11, 
II da Lei Municipal nº 1.930, de 23 de junho de 2015, a 
seguir descrito:-

Descrição do imóvel:

LOTES 01 a 15 da Quadra 04:

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 
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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 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, 



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.

 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

6

Sexta-feira, 18 de setembro de 2020 Ano IV | Edição nº 749

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.

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 
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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 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.

LOTES 01 a 29 da Quadra 05:

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, 
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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, 
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 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 
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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 :- 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 
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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 Zurique (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 Zurique (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 Zurique (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 Zurique (antiga Rua 02), com 
as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 
metros de frente para a Rua Zurique (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 Zurique (antiga Rua 02), com 
as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 
metros de frente para a Rua Zurique (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 Rua Lucerna 
(antiga Rua 06) com a Rua Zurique (antiga Rua 02), com 
as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 
metros de frente para a Rua Zurique (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 Zurique (antiga Rua 02), com 
as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 
metros de frente para a Rua Zurique (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 Zurique (antiga Rua 02), com 
as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 
metros de frente para a Rua Zurique (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 
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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 Zurique (antiga Rua 02), com 
as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 
metros de frente para a Rua Zurique (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 Zurique (antiga Rua 02), com 
as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 12,00 
metros de frente para a Rua Zurique (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 Zurique 
(antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Zurique 
(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 Zurique 
(antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Zurique 
(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 Zurique 
(antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Zurique 
(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 Zurique 
(antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Zurique 
(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 



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.

 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

12

Sexta-feira, 18 de setembro de 2020 Ano IV | Edição nº 749

da Rua Lucerna (antiga Rua 06) com a Rua Zurique 
(antiga Rua 02), com as seguintes, divisas, medidas e 
confrontações :- 12,00 metros de frente para a Rua Zurique 
(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 Zurique (antiga Rua 02), com 
as seguintes, divisas, medidas e confrontações :- 4,50 
metros em reta de frente para a Rua Zurique (antiga Rua 
02) mais 14,14 metros em curva na confluência da Rua 
Zurique (antiga Rua 02) com a Rua Basiléia (antiga Rua 
05); do lado direito de quem da Rua Zurique (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.

LOTES 01 a 15 da 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 Zurique (antiga Rua 02), com 
as seguintes, divisas, medidas e confrontações:- 3,00 
metros em reta de frente para a Rua Zurique (antiga Rua 
02) mais 14,14 metros em curva na confluência da Rua 
Zurique (antiga Rua 02) com a Rua Basiléia (antiga Rua 
05); do lado direito de quem da Rua Zurique (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 Zurique (antiga Rua 02), com as seguintes, 
divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de 
frente para a Rua Zurique (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 Zurique (antiga Rua 02), com as seguintes, 
divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de 
frente para a Rua Zurique (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 Zurique (antiga Rua 02), com as seguintes, 
divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de 
frente para a Rua Zurique (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 
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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 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 Zurique (antiga Rua 02), com as seguintes, 
divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de 
frente para a Rua Zurique (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 Zurique (antiga Rua 02), com as seguintes, 
divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de 
frente para a Rua Zurique (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 Zurique (antiga Rua 02), com as seguintes, 
divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de 
frente para a Rua Zurique (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 Zurique (antiga Rua 02), com as seguintes, 
divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de 
frente para a Rua Zurique (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 Zurique (antiga Rua 02), com as seguintes, 
divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de 
frente para a Rua Zurique (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.

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 Zurique (antiga Rua 02), com as seguintes, 
divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de 
frente para a Rua Zurique (antiga Rua 02); do lado direito 
de quem da referida rua o olha mede 30,00 metros, 
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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 Zurique (antiga Rua 02), com as seguintes, 
divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de 
frente para a Rua Zurique (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 Zurique (antiga Rua 02), com as seguintes, 
divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de 
frente para a Rua Zurique (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 Zurique (antiga Rua 02), com as seguintes, 
divisas, medidas e confrontações :- 12,00 metros de 

frente para a Rua Zurique (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 Zurique (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 Zurique (antiga Rua 02); do lado 
direito de quem da referida rua o olha mede 12,28 metros, 
confrontando com a Rua Zurique (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 Zurique (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.

LOTES 13 e 14 da Quadra 03:

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 
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quadrados, localizado à 147,00 metros da confluência da 
Rua Genebra (antiga Rua 01) com a Rua Berna (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.

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

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 16 de 
setembro de 2020.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

PREFEITO
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Outros Atos
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MUNICIPIO DE AVARE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
SAO PAULO 
46.634.168/0001-50
DECRETO  Nº 0005990/2020 
Data 18/09/2020 

Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

3.000,00
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA

070101.1012210092039
339039000000

0000483
0131000

114.500,00
MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

130200.0433460072613
339036000000

0001449
0111000

2.000,00
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA

210101.0412880102234
339039000000

0001838
0111000

1.000,00
NOSSO BAIRRO LIMPO- BALNEÁRIO COSTA AZUL
MATERIAL DE CONSUMO

330405.1545150022573
339030000000

0002141
0111000

TOTAL: 120.500,00
Artigo 2º - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Suplementação: R$ 120.500,00 ( cento e vinte  mil quinhentos  reais )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

28.000,00
MANUT.DA SEC MUN.DE INDUSTRIA,COM, CIENCIA E TECNOLOGIA.
MATERIAL DE CONSUMO 0111000339030000000

130100.22122700123280001434

30.000,00
MANUT.DA SEC MUN.DE INDUSTRIA,COM, CIENCIA E TECNOLOGIA.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0111000339036000000

130100.22122700123280001435

6.000,00
MANUT.DA SEC MUN.DE INDUSTRIA,COM, CIENCIA E TECNOLOGIA.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0111000449052000000

130100.22122700123280001439

10.000,00
MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA 0111000339039000000

130200.04334600726130001450

1.000,00
MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0111000449052000000

130200.04334600726130001452

1.000,00
IMPLANTAÇÃO DO CATE-Centro de Atend.do Tabalh.e Empreendedor
OBRAS E INSTALAÇÕES 0111000449051000000

130200.11331600711280001453

7.500,00
MANUTENÇÃO DO CATE-Centro de atendim ao trab. e empreendedor
MATERIAL DE CONSUMO 0111000339030000000

130200.11331600725270001454

19.500,00
MANUTENÇÃO DO CATE-Centro de atendim ao trab. e empreendedor
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA 0111000339039000000

130200.11331600725270001455

2.000,00
MANUTENÇÃO DO CFP - CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
MATERIAL DE CONSUMO 0111000339030000000

130200.11333600725280001456

4.500,00
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
OBRAS E INSTALAÇÕES 0111000449051000000

130200.11334600711290001458

2.000,00
IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORAS IND.E DE SERVIÇOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0111000449051000000

130200.22661800711300001459

2.000,00
MANUTENÇÃO DE INCUBADORAS IND.E DE SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA 0111000339039000000

130200.22661800725290001465

1.000,00
PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA 0111000339039000000

130200.23691800725300001466

3.000,00
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE LÓGICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0111000449052000000

210101.04126700225390001817

2.000,00
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0111000339036000000

210101.04128801022340001837

                      Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O (A) PREFEITO MUNICIPAL DE AVARÉ, uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de  120.500,00, distribuidos as seguintes dotações:

DECRETO Nº  0005990/2020, de  18 setembro de 2020  -  0002341/2019.
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MUNICIPIO DE AVARE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
SAO PAULO 
46.634.168/0001-50
DECRETO  Nº 0005990/2020 
Data 18/09/2020 

1.000,00
NOSSO BAIRRO LIMPO- BALNEÁRIO COSTA AZUL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA 0111000339039000000

330405.15451500225730002142

TOTAL: 120.500,00
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data da publicação.

DAYANE PAES SILVA
CONTADORA

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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