
 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.

1

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreTerça-feira, 13 de julho de 2021 Ano V | Edição nº 1014

PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Atos Oficiais Decretos

 
 

 
 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

1 
 

 
Decreto n.º 6.370, de 07 de Julho 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 341.827,00 m2, denominado loteamento “SÃO FRANCISCO DE AVARÉ”, 
devidamente aprovado, conforme certificado GRAPROHAB Nº 202/2020, de 21 de julho de 
2020, situado nesta cidade, conforme segue: 

 
MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO DE PARCELAMENTO DO 

EMPREENDIMENTO 
 
I – IDENTIFICAÇÃO 
 
NOME OFICIAL DO EMPREENDIMENTO:  
Loteamento “SÃO FRANCISCO DE AVARÉ” 
 
MUNICÍPIO:  
AVARÉ - ESTADO DE SÃO PAULO 
 
PROPRIETÁRIO (A): 
SÃO FRANCISCO DE AVARÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 
CNPJ/MF 23.636.967/0001-60 
 
AUTOR DO PROJETO URBANÍSTICO: 
Arquiteto ANTONIO LUIZ FERNANDES RIBEIRO 
CAU A0614-9 
 
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO URBANÍSTICO:  
Arquiteto ANTONIO LUIZ FERNANDES RIBEIRO 
CAU A0614-9 
 
ÁREA DA GLEBA:  
341.827,00 m²       
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ENDEREÇO DA GLEBA:  
Gleba A - Localizada na confluência da Estrada Municipal do Bairro dos Rochas com a Área de 
Lazer da Vila Operária – Município de Avaré /SP. 
 
DISTÂNCIA APROXIMADA DO CENTRO DO MUNICÍPIO:  
4,01 km 
 
ACESSO OFICIAL PRINCIPAL:  
Estrada Municipal do Bairro dos Rochas 
 
ZONEAMENTO:  
Zona Residencial – ZR1 / Zona Mista – ZM2 
 

 
II – DESCRIÇÃO DA GLEBA 
 

A área localiza-se em Área de Transição Ambiental (A.T.), junto ao bairro Vila 
Operária (área urbana de Avaré) ao sul da cidade.  

O terreno apresenta declividade amena. Praticamente 80% da área não ultrapassa 
15% de inclinação. Já 15% da área chega a 30% de inclinação e apenas 5% da área, que fica 
dentro da mata a ser preservada, ultrapassa 45% de inclinação. 

A gleba sempre teve uso agrícola. A vegetação do local é formada basicamente 
de pastagem gramíneas, e de plantação de soja. 

Próximo a uma das divisas da área passa o Córrego Água Santa Teresa do 
Pinhal, local com declividade acentuada e onde se concentra uma massa arbórea de grande porte 
(mata) que será conservada como Área de Preservação Permanente.  
 
III – CARACTERIZAÇÃO DO LOTEAMENTO 
 
1. Distribuição dos lotes por tipo de uso 
 

NATUREZA DO LOTEAMENTO  

LOTES QUANT. DE 
LOTES ÁREA (m²) % 

LOTES RESIDENCIAIS 484 123.866,00 93% 
LOTES DE USO MISTO II 10 8.774,08 7% 

TOTAL 494 132.640,08 100,00 
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2. Quadro de Áreas – Loteamento 

QUADRO DE ÁREAS 
ESPECIFICAÇÃO ÁREA (m²) % 

1.   ÁREA DE LOTES  (494 un.) 132.640,08 38,80% 
2.   TOTAL DE ÁREAS PÚBLICAS 209.186,92 61,20% 

2.1   Sistema Viário 118.017,34 34,53% 
2.2   Área Institucional (equipamentos 

urbanos e comunitários) 20.166,77 5,90% 

2.3.  Espaços Livres de Uso Público 71.002,81 20,77% 
2.3.1   Áreas Verdes 53.883,48 15,76% 

2.3.2   Sistema de Lazer 17.119,33 5,01% 
3. OUTROS 0,00 0,00% 

4. ÁREA TOTAL LOTEADA 341.827,00 100,0% 
5. Outros 0,00  

6. ÁREA TOTAL DA GLEBA 341.827,00  

 

 

IV – ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

     
  3. Quadro – Sistema Viário 
 

SISTEMA VIÁRIO 

Identificação das 
vias  

Largura do 
leito 

Carroçável 
(m) 

Largura do 
passeio (m) 

Declividade 
Máxima (%) 

Tipo de 
revestimento Área (m²) 

Rua 01 9,0 2,5 6,82 Asfalto 4.590,68 
Rua 02 9,0          2,5  14,77 Asfalto 5.838,80 
Rua 03 9,0 2,5 7,40 Asfalto 4.926,48 
Rua 04 9,0 2,5 5,34 Asfalto 5.264,62 
Rua 05 9,0 2,5 5,60 Asfalto 5.601,18 
Rua 06 9,0 2,5 10,50 Asfalto 1.336,45 
Rua 07 9,0 2,5 6,42 Asfalto 6.578,47 
Rua 08 9,0 2,5 4,08 Asfalto 6.368,24 
Rua 09 9,0 2,5 4,35 Asfalto 6.717,14 
Rua 10 9,0 2,5 6,33 Asfalto 2.736,53 
Rua 11 9,0 2,5 8,13 Asfalto 5.777,90 
Rua 12 9,0 2,5 2,11 Asfalto 2.331,00 
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Rua 13 9,0 2,5 10,28 Asfalto 629,53 
Rua 14 9,0 2,5 9,83 Asfalto 629,53 
Rua 15 9,0 2,5 6,68 Asfalto 629,53 
Rua 16 9,0 2,5 9,38 Asfalto 629,53 
Rua 17 9,0 2,5 11,05 Asfalto 629,53 

Rua 18– trecho 1 9,0 2,5 12,81 Asfalto 629,53 
Rua 18 – trecho 2 9,0 2,5 18,05 Asfalto 1.027,86 

Rua 19  9,0 2,5 7,56 Asfalto 1.810,31 
Rua 20 9,0 2,5 4,29 Asfalto 1.810,03 
Rua 21 9,0 2,5 6,92 Asfalto 1.804,27 
Rua 22 9,0 2,5 10,06 Asfalto 649,03 

Rua 23- trecho 1 9,0 2,5 12,35 Asfalto 629,53 
Rua 23- trecho 2 9,0 2,5 8,23 Asfalto 629,53 
Rua 23- trecho 3 9,0 2,5 13,95 Asfalto 391,95 
Rua 24- trecho 1 9,0 2,5 3,95 Asfalto 629,53 
Rua 24– trecho 2 9,0 2,5 9,91 Asfalto 629,53 
Rua 24 – trecho 3 9,0 2,5 13,47 Asfalto 1.895,48 

      Avenida 01 8,5 + 8,5 3,0 + 3,0 + 
3,0 13,98 Asfalto 7.978,04 

Avenida 02 - 
trecho 1 8,5 + 8,5 4,0 + 6,0 + 

7,5 8,66 Asfalto 15.124,12 

Avenida 02 - 
trecho 2 8,5 + 8,5 4,0 + 6,0 + 

7,5 4,42 Asfalto 14.342,39 

Alargamento da 
Estrada 

Municipal 
6,5 2,0 7,47 Asfalto 

6.821,06 
TOTAL       118.017,34 

 
 
V - INFRAESTRUTURA 
 
 

a) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. 
 
Será implantado pelo empreendedor de acordo com as especificações e prazos                     
estipulados pela empresa de abastecimento do município e que será a responsável pela 
operação do mesmo. 

b) SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 
ESGOTO. 

Será implantado pelo empreendedor de acordo com as especificações e prazos definidos 
pela empresa de tratamento de esgoto do município que será a responsável pela 
operação do mesmo. 
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c)  REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA. 

A rede de distribuição de energia elétrica e o Sistema de Iluminação Pública serão 
implantados pelo empreendedor de acordo com as especificações e prazos definido pela 
Concessionária e Prefeitura da Estância Turística de Avaré, sendo mantida e operada 
pela Concessionária. 

d) SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

A rede de galerias de águas pluviais será implantada pelo empreendedor conforme o 
projeto aprovado e normas técnicas da Prefeitura da Estância Turística de Avaré. Onde 
não houver necessidade da rede, o escoamento será superficial e pela gravidade. 

e) GUIAS E SARJETAS 

Serão executados pelo empreendedor de acordo com as normas técnicas da Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré. 

f)  PAVIMENTAÇÃO 

Será executada pelo empreendedor pavimentação em todas as vias. Padrão aprovado 
pela Prefeitura de Avaré. 

g)  SISTEMA DE COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO 

O empreendimento será atendido através do Departamento de Limpeza Urbana do 
Município, que já possui planejamento de periodicidade e local de descarte. 

 
 
VI – MEMORIAL DESCRITIVO DAS QUADRAS E LOTES 

 
 

DESCRIÇÃO DOS PERÍMETROS 
 
 
LOTES COMERCIAIS 

 
QUADRA 1 
 
LOTE n.º 1 (um) da Quadra 1 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
da Avenida 1 e Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada Rua 9 para o 
lote, segue em linha reta por 5,80m confrontando com a Avenida 1; deflete à direita e segue em 
curva (raio: 9,00m e ângulo central: 92°02’50”) por 14,46m confrontando coma Avenida 1; segue 
em linha reta por 17,19m confrontando com o alargamento da Estrada Municipal do Bairro dos 
Rochas; deflete à direita e segue em linha reta por 23,18m confrontando com o Lote 2 da Quadra 
1; deflete à direita e segue em linha reta por 17,50m confrontando com a Rua 9, daí deflete à 
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direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com 
a Rua 9, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 590,66m² (Quinhentos e noventa 
metros e sessenta e seis centímetros quadrados). 
 
LOTE n.º 2 (dois) da Quadra 1 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 1 da Quadra 1 e Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 23,18m confrontando com o Lote 1 da Quadra 
1; deflete à direita e segue em linha reta por 25,02m confrontando com o alargamento da Estrada 
Municipal do Bairro dos Rochas; deflete à direita e segue em linha reta por 22,29m confrontando 
com o Lote 3 da Quadra 1; deflete à direita e segue em linha reta por 25,00m fazendo frente para a 
Rua 9 onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 568,43m² (Quinhentos e sessenta e 
oito metros e quarenta e três centímetros quadrados). 
 
LOTE n.º 3 (três) da Quadra 1 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 2 da Quadra 1 e Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 22,29m confrontando com o Lote 2 da Quadra 
1; deflete à direita e segue em linha reta por 25,02m confrontando com o alargamento da Estrada 
Municipal do Bairro dos Rochas; deflete à direita e segue em linha reta por 21,40m confrontando 
com o Lote 4 da Quadra 1; deflete à direita e segue em linha reta por 25,00m fazendo frente para a 
Rua 9, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 546,09m² (Quinhentos e quarenta e 
seis metros e nove centímetros quadrados). 
 
LOTE n.º 4 (quatro) da Quadra 1 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 3 da Quadra 1 e Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 21,40m confrontando com o Lote 3 da Quadra 
1; deflete à direita e segue em linha reta por 30,34m confrontando com o alargamento da Estrada 
Municipal do Bairro dos Rochas; deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
87°57’10”) por 13,82m confrontando com a Rua 23 (trecho 3); segue em linha reta por 2,32m 
confrontando com a Rua 23 (trecho 3); deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo 
central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com a Rua 23 (trecho 3); segue em linha reta por 
30,00m fazendo frente para a Rua 9, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 
773,92m² (Setecentos e setenta e três metros e noventa e dois centímetros quadrados). 
 
 
QUADRA 11 
 
LOTE nº 1 (um) da Quadra 11 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 2 da Quadra 11 e a Rua 6, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 35,16m confrontando com o Lote 2 da Quadra 
11; deflete à direita e segue em linha reta por 45,25m confrontando com o Lote 6 da Quadra 11; 
deflete à direita e segue em linha reta por 26,16m confrontando com a Avenida 1; deflete à direita 
e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 14,14m confrontando com a Rua 
6, daí segue em linha reta por 36,25m confrontando com a Rua 6, onde encontra o ponto de 
partida, totalizando 50,39m de frente. Totaliza uma área de 1.573,78m² (Um mil quinhentos e 
setenta e três metros e setenta e oito centímetros quadrados).  
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LOTE nº 2 (dois) da Quadra 11 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 3 da Quadra 11 e a Rua 6, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 35,16m confrontando com o Lote 3 da Quadra 
11; deflete à direita e segue em linha reta por 22,62m confrontando com o Lote 5 da Quadra 11; 
deflete à direita e segue em linha reta por 35,16m confrontando com o Lote 1 da Quadra 11; 
deflete à direita e segue em linha reta por 22,62m fazendo frente para a Rua 6, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 795,55m² (Setecentos e noventa e cinco metros e cinquenta 
e cinco centímetros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 2 da Quadra 11 de quem olha da Rua 6. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 35,16m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 3,00m de comprimento confrontando com o 
Lote 5 da Quadra 11; medindo 35,16m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 1 da Quadra 11; medindo 3,00m confrontando com a Rua 6. Totalizando uma área de 
105,48m². A faixa possui uma largura de 3,00m 
 
LOTE nº 3 (três) da Quadra 11 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 4 da Quadra 11 e a Rua 19, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 22,62m confrontando com o Lote 4 da Quadra 
11; deflete à direita e segue em linha reta por 35,16m confrontando com o Lote 2 da Quadra 11; 
deflete à direita e segue em linha reta por 13,62m confrontando com a Rua 6; deflete à direita e 
segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 89°59’59”) por 14,14m confrontando com a Rua 6; 
deflete à direita e segue em linha reta por 26,16m fazendo frente para a Rua 19, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 778,16m² (Setecentos e setenta e oito metros e dezesseis 
centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 4 (quatro) da Quadra 11 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 5 da Quadra 11 e a Avenida 2 (trecho 2), deste ponto do lado esquerdo de 
quem olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 35,16m confrontando com o 
Lote 5 da Quadra 11; deflete à direita e segue em linha reta por 22,62m confrontando com o Lote 
3 da Quadra 11; deflete à direita e segue em linha reta por 26,16m confrontando com a Rua 19; 
deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 14,14m 
confrontando com a Rua 19; segue em linha reta por 13,62m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 2), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 778,17m² (Setecentos e setenta 
e oito metros e dezessete centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 5 (cinco) da Quadra 11 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 6 da Quadra 11 e a Avenida 2 (trecho 2), deste ponto do lado esquerdo de 
quem olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 35,16m confrontando com o 
Lote 6 da Quadra 11; deflete à direita e segue em linha reta por 22,62m confrontando com o Lote 
2 da Quadra 11; deflete à direita e segue em linha reta por 35,16m confrontando com o Lote 4 da 
Quadra 11; deflete à direita e segue em linha reta por 22,62m fazendo frente para a Avenida 2 
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(trecho 2), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 795,55m² (Setecentos e 
noventa e cinco metros e cinquenta e cinco centímetros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 5 da Quadra 11 de quem olha da Avenida 2 (trecho 1). A considerar que o 
observador situa-se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida avenida: medindo 
35,16m de comprimento na lateral direita, confrontando com o Lote 6 da Quadra 11; medindo 
3,00m de comprimento confrontando com o Lote 2 da Quadra 11; medindo 35,16m de 
comprimento na lateral esquerda confrontando com o próprio Lote; medindo 3,00m confrontando 
com a Avenida 2 (trecho 2). Totalizando uma área de 105,48m². A faixa possui uma largura de 
3,00m. 
 
LOTE nº 6 (seis) da Quadra 11 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 1 da Quadra 11 e a Avenida 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 45,25m confrontando com o Lote 1 da Quadra 
11; deflete à direita e segue em linha reta por 35,16m confrontando com o Lote 5 da Quadra 11; 
deflete à direita e segue em linha reta por 36,25m confrontando com a Avenida 2 (trecho 2); 
deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 89°59’59”) por 14,14m 
confrontando com a Avenida 2 (trecho 2); segue em linha reta por 26,16m fazendo frente para a 
Avenida 1, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 1.573,78m² (Um mil 
quinhentos e setenta e três metros e setenta e oito centímetros quadrados).  
 
 
 
LOTES RESIDENCIAIS 
 
QUADRA 2 
 
LOTE n.º 1 (um) da Quadra 2 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
da Rua 2 e Rua 18 (trecho 2), deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 2 
para o lote, segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 18 (trecho 2); deflete à 
direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 17 da Quadra 2; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 2; deflete à direita 
e segue em linha reta por 5,00m confrontando com a Rua 2, daí segue em curva (raio: 9,00m e 
ângulo central: 89°58’39”) por 14,14m confrontando com a Rua 2, onde encontra o ponto de 
partida, totalizando 19,14m de frente. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois 
metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
LOTE n.º 2 (dois) da Quadra 2 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 1 da Quadra 2 e Rua 2, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 1 da Quadra 
2; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 16 da Quadra 2; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote  3 da Quadra 2; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 2, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
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Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 2 da Quadra 2 de quem olha da Rua 2. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 1 da Quadra 2; medindo 3,00m de comprimento 
confrontando com o Lote 16 da Quadra 2; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 3,00m confrontando com a Rua 2. Totalizando uma 
área de 60,00m². A faixa possui uma largura de 3,00m. 
 
LOTE n.º 3 (três) da Quadra 2 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 2 da Quadra 2 e Rua 2, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 
2; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 15 da Quadra 2; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 2; deflete 
à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 2, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 3 da Quadra 2 de quem olha da Rua 2. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 15 da Quadra 2; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 4 da Quadra 2; medindo 1,50m confrontando com a Rua 2. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE n.º 4 (quatro) da Quadra 2 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 3 da Quadra 2 e Rua 2, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 
2; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 14 da Quadra 2; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 2; deflete 
à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 2, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 4 da Quadra 2 de quem olha da Rua 2. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 3 da Quadra 2; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 14 da Quadra 2; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 2. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE n.º 5 (cinco) da Quadra 2 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 4 da Quadra 2 e Rua 2, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 
2; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 13 da Quadra 2; 
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deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 2; deflete 
à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 2, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 5 da Quadra 2 de quem olha da Rua 2. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 13 da Quadra 2; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 6 da Quadra 2; medindo 1,50m confrontando com a Rua 2. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE n.º 6 (seis) da Quadra 2 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 5 da Quadra 2 e Rua 2, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 
2; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 12 da Quadra 2; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 2; deflete 
à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 2, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 6 da Quadra 2 de quem olha da Rua 2. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 5 da Quadra 2; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 12 da Quadra 2; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 2. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE n.º 7 (sete) da Quadra 2 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 6 da Quadra 2 e Rua 2, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 
2; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 11 da Quadra 2; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da Quadra 2; deflete 
à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 2, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 7 da Quadra 2 de quem olha da Rua 2. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 11 da Quadra 2; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 8 da Quadra 2; medindo 1,50m confrontando com a Rua 2. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
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LOTE nº 8 (oito) da Quadra 2 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 7 da Quadra 2 e Rua 2, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 2; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 10 da Quadra 2; segue em linha 
reta por 16,36m confrontando com o Lote 9 da Quadra 2; deflete à direita e segue em linha reta 
por 16,03m confrontando com a Rua 2; deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo 
central: 66°03’03”) por 10,38m confrontando com a Rua 2, daí segue em linha reta por 14,12m 
confrontando com a Rua 2, onde encontra o ponto de partida, totalizando 24,50m de frente. 
Totaliza uma área de 482,34m² (Quatrocentos e oitenta e dois metros e trinta e quatro centímetros 
quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 8 da Quadra 2 de quem olha da Rua 2. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 7 da Quadra 2; medindo 12,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 10 da Quadra 2; medindo 16,36m confrontando com o Lote 9 da Quadra 
2; medindo 1,64m confrontando com a Rua 2; medindo 26,69m confrontando com o próprio Lote; 
medindo 18,50m na lateral esquerda confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m 
confrontando com a Rua 2. Totalizando uma área de 69,41m². A faixa possui uma largura de 
1,50m. 
 
LOTE nº 9 (nove) da Quadra 2 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção da Rua 1 e Rua 2, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada Rua 1 
para o lote, segue em linha reta por 8,04m confrontando com a Rua 2; deflete à direita e segue em 
linha reta por 16,36m confrontando com o Lote 8 da Quadra 2; deflete à direita e segue em linha 
reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da Quadra 2; deflete à direita e segue em linha reta 
por 11,40m confrontando com a Rua 1, daí deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e 
ângulo central: 113°56’57”) por 17,90m confrontando com a Rua 1 onde encontra o ponto de 
partida, totalizando 29,30m de frente. Totaliza uma área de 371,91m² (Trezentos e setenta e um 
metros e noventa e um centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 10 (dez) da Quadra 2 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 9 da Quadra 2 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da Quadra 
2; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 8 da Quadra 2; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da Quadra 2; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 1, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 11 (onze) da Quadra 2 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 10 da Quadra 2 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 2; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 7 da 
Quadra 2; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 2; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 1, onde 
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encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 12 (doze) da Quadra 2 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 11 da Quadra 2 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 2; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 6 da 
Quadra 2; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 2; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 1, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 13 (treze) da Quadra 2 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 12 da Quadra 2 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 2; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 5 da 
Quadra 2; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 2; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 1, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 14 (quatorze) da Quadra 2 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 13 da Quadra 2 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 2; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 4 da 
Quadra 2; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 2; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 1, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 15 (quinze) da Quadra 2 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 14 da Quadra 2 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 2; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 3 da 
Quadra 2; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 2; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 1, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 16 (dezesseis) da Quadra 2 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 15 da Quadra 2 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 2; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 2 da 
Quadra 2; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 2; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 1, onde 



 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.

13

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreTerça-feira, 13 de julho de 2021 Ano V | Edição nº 1014

 
 

 
 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

13 
 

encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 17 (dezessete) da Quadra 2 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 16 da Quadra 2 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 2; deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 1 da 
Quadra 2; deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 18 (trecho 
2); deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 14,14m 
confrontando com a Rua 18 (trecho 2); segue em linha reta por 5,00m fazendo frente para a Rua 1, 
onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois 
metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
 
QUADRA 3 
 
LOTE n.º 1 (um) da Quadra 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
da Rua 1 e Avenida 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua para o lote, 
segue em linha reta por 11,00m confrontando com a  Avenida 1; deflete à direita e segue em linha 
reta por 14,00m confrontando com o Lote 28 da Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta 
por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 
5,00m confrontando com a Rua 1, daí segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 89°59’59”) 
por 14,14m confrontando com a Rua 1, onde encontra o ponto de partida, totalizando 19,14m de 
frente. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois metros e sessenta e dois 
centímetros quadrados). 
 
LOTE n.º 2 (dois) da Quadra 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 1 da Quadra 3 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 1 da Quadra 
3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 27 da Quadra 3; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 3; deflete 
à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 1, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 2 da Quadra 3 de quem olha da Rua 1. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 1 da Quadra 3; medindo 3,00m de comprimento 
confrontando com o Lote 27 da Quadra 3; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 3,00m confrontando com a Rua 1. Totalizando uma 
área de 60,00m². A faixa possui uma largura de 3,00m. 
 
LOTE n.º 3 (três) da Quadra 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 2 da Quadra 3 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 
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3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 26 da Quadra 3; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 3; deflete 
à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 1, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 3 da Quadra 3 de quem olha da Rua 1. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 26 da Quadra 3; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 4 da Quadra 3; medindo 1,50m confrontando com a Rua 1. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE n.º 4 (quatro) da Quadra 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 3 da Quadra 3 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 
3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 25 da Quadra 3; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 3; deflete 
à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 1, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 4 da Quadra 3 de quem olha da Rua 1. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à Rua 1: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 3 da Quadra 3; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 25 da Quadra 3; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 1. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE n.º 5 (cinco) da Quadra 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 4 da Quadra 3 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 
3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 24 da Quadra 3; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 3; deflete 
à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 1, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 5 da Quadra 3 de quem olha da Rua 1. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 24 da Quadra 3; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 6 da Quadra 3; medindo 1,50m confrontando com a Rua 1. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
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LOTE n.º 6 (seis) da Quadra 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 5 da Quadra 3 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 
3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 23 da Quadra 3; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 3; deflete 
à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 1, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 6 da Quadra 3 de quem olha da Rua 1. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 5 da Quadra 3; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 23 da Quadra 3; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 1. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE n.º 7 (sete) da Quadra 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 6 da Quadra 3 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 
3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 22 da Quadra 3; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da Quadra 3; deflete 
à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 1, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 7 da Quadra 3 de quem olha da Rua 1. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 22 da Quadra 3; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 8 da Quadra 3; medindo 1,50m confrontando com a Rua 1. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE n.º 8 (oito) da Quadra 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 7 da Quadra 3 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 
3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 21 da Quadra 3; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da Quadra 3; deflete 
à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 1, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 8 da Quadra 3 de quem olha da Rua 1. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 7 da Quadra 3; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 21 da Quadra 3; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
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confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 1. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE n.º 9 (nove) da Quadra 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 8 da Quadra 3 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da Quadra 
3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 20 da Quadra 3; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da Quadra 3; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 1, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 9 da Quadra 3 de quem olha da Rua 1. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 20 da Quadra 3; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 10 da Quadra 3; medindo 1,50m confrontando com a Rua 1. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 10 (dez) da Quadra 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 9 da Quadra 3 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da Quadra 
3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 19 da Quadra 3; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da Quadra 3; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 1, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 10 da Quadra 3 de quem olha da Rua 1. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 9 da Quadra 3; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 19 da Quadra 3; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 1. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 11 (onze) da Quadra 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 10 da Quadra 3 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 1, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
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Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 11 da Quadra 3 de quem olha da Rua 1. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 18 da Quadra 3; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 12 da Quadra 3; medindo 1,50m confrontando com a Rua 1. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 12 (doze) da Quadra 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 11 da Quadra 3 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 1, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 12 da Quadra 3 de quem olha da Rua 1. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 11 da Quadra 3; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 17 da Quadra 3; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 1. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 13 (treze) da Quadra 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 12 da Quadra 3 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 1, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 13 da Quadra 3 de quem olha da Rua 1. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 16 da Quadra 3; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 14 da Quadra 3; medindo 1,50m confrontando com a Rua 1. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 14 (quatorze) da Quadra 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 13 da Quadra 3 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
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Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 18 (trecho 
1); deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 14,14m 
confrontando com a Rua 18 (trecho 1) ; segue em linha reta por 5,00m fazendo frente para a Rua 
1, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois 
metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 14 da Quadra 3 de quem olha da Rua 1. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 13 da Quadra 3; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 15 da Quadra 3; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 1. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 15 (quinze) da Quadra 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção da Rua 3 e Rua 18 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada Rua 3 para o lote, deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
89°59’59”) por 14,14m confrontando com a Rua 18 (trecho 1); segue em linha reta por 11,00m 
confrontando com a Rua 18 (trecho 1); deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m 
confrontando com o Lote 14 da Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m 
confrontando com o Lote 16 da Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 5,00m 
fazendo frente para a Rua 3, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 262,62m² 
(Duzentos e sessenta e dois metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 16 (dezesseis) da Quadra 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 15 da Quadra 3 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 17 (dezessete) da Quadra 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 16 da Quadra 3 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 18 (dezoito) da Quadra 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 17 da Quadra 3 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 



 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.

19

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreTerça-feira, 13 de julho de 2021 Ano V | Edição nº 1014

 
 

 
 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

19 
 

mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 19 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 19 (dezenove) da Quadra 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 18 da Quadra 3 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote  18 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 20 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 20 (vinte) da Quadra 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 19 da Quadra 3 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 19 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 9 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 21 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 21 (vinte e um) da Quadra 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 20 da Quadra 3 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 20 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 8 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 22 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 22 (vinte e dois) da Quadra 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 21 da Quadra 3 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 21 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 7 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 23 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 23 (vinte e três) da Quadra 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 22 da Quadra 3 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
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mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 22 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 6 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 24 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 24 (vinte e quatro) da Quadra 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 23 da Quadra 3 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 23 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 5 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 25 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 25 (vinte e cinco) da Quadra 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 24 da Quadra 3 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 24 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 4 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 26 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 26 (vinte e seis) da Quadra 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 25 da Quadra 3 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 25 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 3 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 27 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 27 (vinte e sete) da Quadra 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 26 da Quadra 3 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 26 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 2 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 28 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 28 (vinte e oito) da Quadra 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 27 da Quadra 3 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
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mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 27 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 1 da 
Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando a Avenida 1; deflete à 
direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 14,14m confrontando com 
a Rua 3, daí segue em linha reta por 5,00m confrontando com a Rua 3, onde encontra o ponto de 
partida, totalizando 19,14m de frente. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois 
metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
 
QUADRA 4 
 
LOTE n.º 1 (um) da Quadra 4 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
da Rua 1 e Rua 18 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 1 
para o lote, deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 
14,14m confrontando com a Rua 18 (trecho 1); segue em linha reta por 11,00m confrontando com 
a Rua 18 (trecho 1); deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 
21 da Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 5,00m fazendo frente para a Rua 1, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois metros e 
sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 2 (dois) da Quadra 4 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 1 da Quadra 4 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 1 da Quadra 4; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 20 da Quadra 4; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 4; deflete à direita 
e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 1, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 2 da Quadra 4 de quem olha da Rua 1. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 1 da Quadra 4; medindo 3,00m de comprimento 
confrontando com o Lote 20 da Quadra 4; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 3,00m confrontando com a Rua 1. Totalizando uma 
área de 60,00m². A faixa possui uma largura de 3,00m. 
 
LOTE nº 3 (três) da Quadra 4 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 2 da Quadra 4 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 4; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 19 da Quadra 4; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 4; deflete à direita 
e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 1, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
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Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 3 da Quadra 4 de quem olha da Rua 1. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 19 da Quadra 4; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 4 da Quadra 4; medindo 1,50m confrontando com a Rua 1. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 4 (quatro) da Quadra 4 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 3 da Quadra 4 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 
4; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 18 da Quadra 4; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 4; deflete 
à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 1, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 4 da Quadra 4 de quem olha da Rua 1. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 3 da Quadra 4; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 18 da Quadra 4; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 1. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 5 (cinco) da Quadra 4 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 4 da Quadra 4 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 
4; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 17 da Quadra 4; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 4; deflete 
à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 1, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 5 da Quadra 4 de quem olha da Rua 1. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 17 da Quadra 4; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 6 da Quadra 4; medindo 1,50m confrontando com a Rua 1. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 6 (seis) da Quadra 4 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 5 da Quadra 4 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 4; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 16 da Quadra 4; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 4; deflete à direita 
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e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 1, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 6 da Quadra 4 de quem olha da Rua 1. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 5 da Quadra 4; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 16 da Quadra 4; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 1. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 7 (sete) da Quadra 4 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 6 da Quadra 4 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 4; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 15 da Quadra 4; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da Quadra 4; deflete à direita 
e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 1, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 7 da Quadra 4 de quem olha da Rua 1. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 15 da Quadra 4; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 8 da Quadra 4; medindo 1,50m confrontando com a Rua 1. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 8 (oito) da Quadra 4 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 7 da Quadra 4 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 4; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 14 da Quadra 4; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da Quadra 4; deflete à direita 
e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 1, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 8 da Quadra 4 de quem olha da Rua 1. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 7 da Quadra 4; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 14 da Quadra 4; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 1. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 9 (nove) da Quadra 4 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 8 da Quadra 4 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
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mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da Quadra 
4; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 13 da Quadra 4; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da Quadra 4; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 1, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 9 da Quadra 4 de quem olha da Rua 1. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 13 da Quadra 4; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 10 da Quadra 4; medindo 1,50m confrontando com a Rua 1. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 10 (dez) da Quadra 4 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 9 da Quadra 4 e Rua 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da Quadra 
4; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 12 da Quadra 4; 
segue em linha reta por 15,34m confrontando com o Lote 11 da Quadra 4; deflete à direita e segue 
em linha reta por 16,03m confrontando com a Rua 2; deflete à direita e segue em curva (raio: 
9,00m e ângulo central: 66°03’03”) por 10,38m confrontando com a Rua 1, daí segue em linha 
reta por 13,11m confrontando com a Rua 1, onde encontra o ponto de partida, totalizando 23,49m 
de frente. Totaliza uma área de 462,08m² (Quatrocentos e sessenta e dois metros e oito 
centímetros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 10 da Quadra 4 de quem olha da Rua 1. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 9 da Quadra 4; medindo 12,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 12 da Quadra 4; medindo 15,34m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 4; medindo 1,64m confrontando com a Rua 2; medindo 25,68m confrontando com o 
próprio Lote; medindo 18,50m na lateral esquerda confrontando com o próprio Lote; medindo 
1,50m confrontando com a Rua 1. Totalizando uma área de 69,02m². A faixa possui uma largura 
de 1,50m. 
 
LOTE nº 11 (onze) da Quadra 4 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção da Rua 3 e Rua 2, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 3 
para o lote, segue em linha reta por 8,04m confrontando com a Rua 2; deflete à direita e segue em 
linha reta por 15,34m confrontando com o Lote 10 da Quadra 4; deflete à direita e segue em linha 
reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da Quadra 4; segue em linha reta por 10,38m 
confrontando com a Rua 3, daí deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
113°56’57”) por 17,90m confrontando com a Rua 3, onde encontra o ponto de partida, totalizando 
28,28m de frente. Totaliza uma área de 351,65m² (Trezentos e cinquenta e um metros e sessenta e 
cinco centímetros quadrados). 
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LOTE nº 12 (doze) da Quadra 4 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 11 da Quadra 4 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE n.º 13 (treze) da Quadra 4 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 12 da Quadra 4 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 9 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE n.º 14 (quatorze) da Quadra 4 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 13 da Quadra 4 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 8 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 15 (quinze) da Quadra 4 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 14 da Quadra 4 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 7 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 16 (dezesseis) da Quadra 4 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 15 da Quadra 4 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 6 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
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LOTE nº 17 (dezessete) da Quadra 4 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 16 da Quadra 4 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 5 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 18 (dezoito) da Quadra 4 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 17 da Quadra 4 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 4 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 19 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 19 (dezenove) da Quadra 4 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 18 da Quadra 4 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 3 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 20 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 20 (vinte) da Quadra 4 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 19 da Quadra 4 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 19 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 2 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 21 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 21 (vinte e um) da Quadra 4 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 20 da Quadra 4 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 20 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 1 da 
Quadra 4; deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 18 (trecho 
1); deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m 
confrontando com a Rua 18 (trecho 1); segue em linha reta por 5,00m fazendo frente para a Rua 3, 
onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois 
metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
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QUADRA 5 
 
LOTE nº 1 (um) da Quadra 5 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
da Rua 3 e Avenida 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua para o lote, 
segue em linha reta por 11,00m confrontando com a  Avenida 1; deflete à direita e segue em linha 
reta por 14,00m confrontando com o Lote 23 da Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta 
por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 
5,00m confrontando com a Rua 3, daí segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 89°59’59”) 
por 14,14m confrontando com a Rua 3, onde encontra o ponto de partida, totalizando 19,14m de 
frente. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois metros e sessenta e dois 
centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 2 (dois) da Quadra 5 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 1 da Quadra 5 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 1 da Quadra 5; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 22 da Quadra 5; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 5; deflete à direita 
e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 2 da Quadra 5 de quem olha da Rua 3. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua : medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 1 da Quadra 5; medindo 3,00m de comprimento 
confrontando com o Lote 22 da Quadra 5; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 3,00m confrontando com a Rua 3. Totalizando uma 
área de 60,00m². A faixa possui uma largura de 3,00m. 
  
LOTE nº 3 (três) da Quadra 5 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 2 da Quadra 5 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 5; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 21 da Quadra 5; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 5; deflete à direita 
e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 3 da Quadra 5 de quem olha da Rua 3. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 21 da Quadra 5; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
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Lote 4 da Quadra 5; medindo 1,50m confrontando com a Rua 3. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 4 (quatro) da Quadra 5 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 3 da Quadra 5 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 
5; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 20 da Quadra 5; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 5; deflete 
à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 4 da Quadra 5 de quem olha da Rua 3. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 3 da Quadra 5; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 20 da Quadra 5; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 3. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 5 (cinco) da Quadra 5 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 4 da Quadra 5 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 
5; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 19 da Quadra 5; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 5; deflete 
à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 5 da Quadra 5 de quem olha da Rua 3. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 19 da Quadra 5; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 6 da Quadra 5; medindo 1,50m confrontando com a Rua 3. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 6 (seis) da Quadra 5 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 5 da Quadra 5 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 5; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 18 da Quadra 5; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 5; deflete à direita 
e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 6 da Quadra 5 de quem olha da Rua 3. A considerar que o observador situa-se 
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sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 5 da Quadra 5; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 18 da Quadra 5; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 3. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 7 (sete) da Quadra 5 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 6 da Quadra 5 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 5; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 17 da Quadra 5; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da Quadra 5; deflete à direita 
e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 7 da Quadra 5 de quem olha da Rua 3. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 17 da Quadra 5; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 8 da Quadra 5; medindo 1,50m confrontando com a Rua 3. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 8 (oito) da Quadra 5 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 7 da Quadra 5 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 5; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 16 da Quadra 5; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da Quadra 5; deflete à direita 
e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 8 da Quadra 5 de quem olha da Rua 3. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 7 da Quadra 5; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 16 da Quadra 5; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 3. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 9 (nove) da Quadra 5 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 8 da Quadra 5 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da Quadra 
5; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 15 da Quadra 5; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da Quadra 5; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
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Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 9 da Quadra 5 de quem olha da Rua 3. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 8 da Quadra 5; medindo 3,00m de comprimento 
confrontando com o Lote 15 da Quadra 5; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 3,00m confrontando com a Rua 3. Totalizando uma 
área de 60,00m². A faixa possui uma largura de 3,00m. 
 
LOTE nº 10 (dez) da Quadra 5 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 9 da Quadra 5 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da Quadra 
5; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 14 da Quadra 5; 
deflete à direita e segue em linha reta por 6,25m confrontando com o Lote 12 da Quadra 5; segue 
em linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 11 da Quadra 5; deflete à direita e segue em 
linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma 
área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 10 da Quadra 5 de quem olha da Rua 3. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 14 da Quadra 5; medindo 6,25m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 12 da Quadra 5; medindo 6,25m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 11 da Quadra 5; medindo 1,50m confrontando com a Rua 3. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 11 (onze) da Quadra 5 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 10 da Quadra 5 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 4,75m confrontando com a Rua 17; deflete à 
direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 14,14m confrontando com 
a Rua 17; segue em linha reta por 11,00m fazendo frente para a Rua 3, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 257,62m² (Duzentos e cinquenta e sete metros e sessenta e dois 
centímetros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 11 da Quadra 5 de quem olha da Rua 3. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 13,75m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 10 da Quadra 5; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 12 da Quadra 5; medindo13,75m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 3. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
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LOTE nº 12 (doze) da Quadra 5 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 11 da Quadra 5 e Rua 17, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 6,25m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 5; segue em linha reta por 6,25m confrontando com o Lote 14 da Quadra 5; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da Quadra 5; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua17, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada nos fundos do 
Lote 12 da Quadra 5 de quem olha da Rua 17. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 1,50m de comprimento na lateral 
direita confrontando com o Lote 11 da Quadra 5; medindo 6,25m de comprimento confrontando 
com o Lote 10 da Quadra 5; medindo 6,25m de comprimento confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 5; medindo 1,50m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 5; medindo 12,50m de comprimento confrontando com o próprio Lote. Totalizando uma 
área de 18,75m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 13 (treze) da Quadra 5 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção da Rua 17 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 4 
para o lote, deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 89°59’59”) por 
14,14m confrontando com a Rua 17; segue em linha reta por 4,75m confrontando com a Rua 17; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da Quadra 5; 
deflete à direita e segue em linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 14 da Quadra 5; 
deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m fazendo frente para a Rua 4, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 257,62m² (Duzentos e cinquenta e sete metros e sessenta e 
dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 14 (quatorze) da Quadra 5 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 13 da Quadra 5 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 5; segue em linha reta por 6,25m confrontando com o Lote 12 da Quadra 5; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 10 da Quadra 5; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 da Quadra 5; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 15 (quinze) da Quadra 5 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 14 da Quadra 5 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 9 da 
Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
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LOTE nº 16 (dezesseis) da Quadra 5 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 15 da Quadra 5 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 8 da 
Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 17 (dezessete) da Quadra 5 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 16 da Quadra 5 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 7 da 
Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 18 (dezoito) da Quadra 5 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 17 da Quadra 5 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 6 da 
Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 19 da 
Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 19 (dezenove) da Quadra 5 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 18 da Quadra 5 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 5 da 
Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 20 da 
Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 20 (vinte) da Quadra 5 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 19 da Quadra 5 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 19 da 
Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 4 da 
Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 21 da 
Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
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LOTE nº 21 (vinte e um) da Quadra 5 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 20 da Quadra 5 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 20 da 
Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 3 da 
Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 22 da 
Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 22 (vinte e dois) da Quadra 5 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 21 da Quadra 5 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 21 da 
Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 2 da 
Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 23 da 
Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 23 (vinte e três) da Quadra 5 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 22 da Quadra 5 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 22 da 
Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 1 da 
Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando a Avenida 1; deflete à 
direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 14,14m confrontando com 
a Rua 4, daí segue em linha reta por 5,00m confrontando com a Rua 4, onde encontra o ponto de 
partida, totalizando 19,14m de frente. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois 
metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
 
QUADRA 6 
 
LOTE nº 1 (um) da Quadra 6 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
da Rua 3 e Rua 16, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 3 para o lote, 
deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m 
confrontando com a Rua 16; segue em linha reta por 4,75m confrontando com a Rua 16; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 20 da Quadra 6; deflete à 
direita e segue em linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 2 da Quadra 6; deflete à direita 
e segue em linha reta por 11,00m fazendo frente para a Rua 3, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 257,62m² (Duzentos e cinquenta e sete metros e sessenta e dois centímetros 
quadrados). 
 
LOTE nº 2 (dois) da Quadra 6 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 1 da Quadra 6 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 1 da Quadra 6; segue em 
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linha reta por 6,25m confrontando com o Lote 20 da Quadra 6; deflete à direita e segue em linha 
reta por 12,50m confrontando com o Lote 18 da Quadra 6; deflete à direita e segue em linha reta 
por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 6; deflete à direita e segue em linha reta por 
12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 
250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 2 da Quadra 6 de quem olha da Rua 3. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 13,75m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 1 da Quadra 6; medindo 6,25m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o Lote 20 da Quadra 6; medindo 1,50m de comprimento confrontando 
com o Lote 18 da Quadra 6; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando 
com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 3. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 3 (três) da Quadra 6 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 2 da Quadra 6 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 6; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 17 da Quadra 6; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 6; deflete à direita 
e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 3 da Quadra 6 de quem olha da Rua 3. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 17 da Quadra 6; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 4 da Quadra 6; medindo 1,50m confrontando com a Rua 3. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 4 (quatro) da Quadra 6 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 3 da Quadra 6 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 
6; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 16 da Quadra 6; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 6; deflete 
à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 4 da Quadra 6 de quem olha da Rua 3. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 3 da Quadra 6; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 16 da Quadra 6; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
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confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 3. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 5 (cinco) da Quadra 6 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 4 da Quadra 6 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 
6; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 15 da Quadra 6; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 6; deflete 
à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 5 da Quadra 6 de quem olha da Rua 3. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 15 da Quadra 6; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 6 da Quadra 6; medindo 1,50m confrontando com a Rua 3. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 6 (seis) da Quadra 6 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 5 da Quadra 6 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 6; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 14 da Quadra 6; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 6; deflete à direita 
e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 6 da Quadra 6 de quem olha da Rua 3. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 5 da Quadra 6; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 14 da Quadra 6; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 3. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 7 (sete) da Quadra 6 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 6 da Quadra 6 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 6; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 13 da Quadra 6; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da Quadra 6; deflete à direita 
e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 7 da Quadra 6 de quem olha da Rua 3. A considerar que o observador situa-se sobre a 
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faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 13 da Quadra 6; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 8 da Quadra 6; medindo 1,50m confrontando com a Rua 3. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 8 (oito) da Quadra 6 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 7 da Quadra 6 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 6; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 12 da Quadra 6; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da Quadra 6; deflete à direita 
e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 3, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 8 da Quadra 6 de quem olha da Rua 3. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 7 da Quadra 6; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 12 da Quadra 6; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 3. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 9 (nove) da Quadra 6 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 8 da Quadra 6 e Rua 3, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da Quadra 
6; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 11 da Quadra 6; 
segue em linha reta por 14,33m confrontando com o Lote 10 da Quadra 6; deflete à direita e segue 
em linha reta por 16,03m confrontando com a Rua 2; deflete à direita e segue em curva (raio: 
9,00m e ângulo central: 66°03’03”) por 10,38m confrontando com a Rua 3, daí segue em linha 
reta por 12,09m confrontando com a Rua 3, onde encontra o ponto de partida, totalizando 22,47m 
de frente. Totaliza uma área de 441,77m² (Quatrocentos e quarenta e um metros e setenta e sete 
centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 10 (dez) da Quadra 6 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção da Rua 4 e Rua 2, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 4 
para o lote, segue em linha reta por 8,04m confrontando com a Rua 2; deflete à direita e segue em 
linha reta por 14,33m confrontando com o Lote 9 da Quadra 6; deflete à direita e segue em linha 
reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da Quadra 6; segue em linha reta por 9,37m 
confrontando com a Rua 4, daí deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
113°56’57”) por 17,90m confrontando com a Rua 4, onde encontra o ponto de partida, totalizando 
27,27m de frente. Totaliza uma área de 331,34m² (Trezentos e trinta e um metros e trinta e quatro 
centímetros quadrados).  
 
LOTE nº 11 (onze) da Quadra 6 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 10 da Quadra 6 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
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mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 6; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 9 da 
Quadra 6; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 6; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 12 (doze) da Quadra 6 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 11 da Quadra 6 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 6; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 8 da 
Quadra 6; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 6; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 13 (treze) da Quadra 6 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 12 da Quadra 6 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 6; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 7 da 
Quadra 6; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 6; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 14 (quatorze) da Quadra 6 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 13 da Quadra 6 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 6; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 6 da 
Quadra 6; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 6; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 15 (quinze) da Quadra 6 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 14 da Quadra 6 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 6; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 5 da 
Quadra 6; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 6; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 16 (dezesseis) da Quadra 6 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 15 da Quadra 6 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
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mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 6; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 4 da 
Quadra 6; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 6; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 17 (dezessete) da Quadra 6 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 16 da Quadra 6 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 6; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 3 da 
Quadra 6; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 6; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 18 (dezoito) da Quadra 6 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 17 da Quadra 6 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 6; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 2 da 
Quadra 6; deflete à direita e segue em linha reta por 6,25m confrontando com o Lote 20 da 
Quadra 6; segue em linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 19 da Quadra 6; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 19 (dezenove) da Quadra 6 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 18 da Quadra 6 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 6; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 20 da 
Quadra 6; deflete à direita e segue em linha reta por 4,75m confrontando com a Rua 16; deflete à 
direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com 
a Rua 16; segue em linha reta por 11,00m fazendo frente para a Rua 4, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 257,62m² (Duzentos e cinquenta e sete metros e sessenta e dois 
centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 20 (vinte) da Quadra 6 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 19 da Quadra 6 e Rua 16, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 19 da 
Quadra 6; deflete à direita e segue em linha reta por 6,25m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 6; segue em linha reta por 6,25m confrontando com o Lote 2 da Quadra 6; deflete à direita 
e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 1 da Quadra 6; deflete à direita e 
segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 16, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
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QUADRA 7 
 
LOTE nº 1 (um) da Quadra 7 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
da Rua 4 e Avenida 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 4 para o 
lote, segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Avenida 1; deflete à direita e segue em 
linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 28 da Quadra 7; deflete à direita e segue em linha 
reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta 
por 5,00m confrontando com a Rua 4, daí segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
89°59’59”) por 14,14m confrontando com a Rua 2, onde encontra o ponto de partida, totalizando 
19,14m de frente. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois metros e sessenta e 
dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 2 (dois) da Quadra 7 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 1 da Quadra 7 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 1 da Quadra 7; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 27 da Quadra 7; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 7; deflete à direita 
e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 2 da Quadra 7 de quem olha da Rua 4. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 1 da Quadra 7; medindo 3,00m de comprimento 
confrontando com o Lote 27 da Quadra 7; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 3,00m confrontando com a Rua 4. Totalizando uma 
área de 60,00m². A faixa possui uma largura de 3,00m. 
 
LOTE nº 3 (três) da Quadra 7 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 2 da Quadra 7 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 7; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 26 da Quadra 7; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 7; deflete à direita 
e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 3 da Quadra 7 de quem olha da Rua 4. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 26 da Quadra 7; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
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Lote 4 da Quadra 7; medindo 1,50m confrontando com a Rua 4. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 4 (quatro) da Quadra 7 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 3 da Quadra 7 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 
7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 25 da Quadra 7; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 7; deflete 
à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 4 da Quadra 7 de quem olha da Rua 4. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 3 da Quadra 7; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 25 da Quadra 7; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 4. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 5 (cinco) da Quadra 7 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 4 da Quadra 7 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 
7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 24 da Quadra 7; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 7; deflete 
à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 5 da Quadra 7 de quem olha da Rua 4. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 24 da Quadra 7; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 6 da Quadra 7; medindo 1,50m confrontando com a Rua 4. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 6 (seis) da Quadra 7 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 5 da Quadra 7 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 7; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 23 da Quadra 7; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 7; deflete à direita 
e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 6 da Quadra 7 de quem olha da Rua 4. A considerar que o observador situa-se 
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sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 5 da Quadra 7; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 23 da Quadra 7; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 4. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 7 (sete) da Quadra 7 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 6 da Quadra 7 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 7; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 22 da Quadra 7; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da Quadra 7; deflete à direita 
e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 7 da Quadra 7 de quem olha da Rua 4. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 22 da Quadra 7; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 8 da Quadra 7; medindo 1,50m confrontando com a Rua 4. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 8 (oito) da Quadra 7 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 7 da Quadra 7 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 7; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 21 da Quadra 7; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da Quadra 7; deflete à direita 
e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 8 da Quadra 7 de quem olha da Rua 4. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 7 da Quadra 7; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 21 da Quadra 7; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 4. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 9 (nove) da Quadra 7 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 8 da Quadra 7 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da Quadra 
7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 20 da Quadra 7; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da Quadra 7; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
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Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 9 da Quadra 7 de quem olha da Rua 4. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 20 da Quadra 7; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 10 da Quadra 7; medindo 1,50m confrontando com a Rua 4. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 10 (dez) da Quadra 7 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 9 da Quadra 7 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da Quadra 
7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 19 da Quadra 7; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da Quadra 7; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 10 da Quadra 7 de quem olha da Rua 4. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 9 da Quadra 7; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 19 da Quadra 7; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 4. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 11 (onze) da Quadra 7 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 10 da Quadra 7 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 11 da Quadra 7 de quem olha da Rua 4. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 18 da Quadra 7; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 12 da Quadra 7; medindo 1,50m confrontando com a Rua 4. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 12 (doze) da Quadra 7 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 11 da Quadra 7 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da 
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Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 12 da Quadra 7 de quem olha da Rua 4. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 11 da Quadra 7; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 17 da Quadra 7; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 4. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 13 (treze) da Quadra 7 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 12 da Quadra 7 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 13 da Quadra 7 de quem olha da Rua 4. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 16 da Quadra 7; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 14 da Quadra 7; medindo 1,50m confrontando com a Rua 4. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 14 (quatorze) da Quadra 7 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 13 da Quadra 7 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 15; deflete à 
direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 14,14m confrontando com 
a Rua 15; segue em linha reta por 5,00m fazendo frente para a Rua 4, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois metros e sessenta e dois 
centímetros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 14 da Quadra 7 de quem olha da Rua 4. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 13 da Quadra 7; medindo 1,50m de comprimento 
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confrontando com o Lote 15 da Quadra 7; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 4. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 15 (quinze) da Quadra 7 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção da Rua 5 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 5 
para o lote, deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 89°59’59”) por 
14,14m confrontando com a Rua 15; segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 15; 
deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 14 da Quadra 7; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 16 da Quadra 7; 
deflete à direita e segue em linha reta por 5,00m fazendo frente para a Rua 5, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois metros e sessenta e 
dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 16 (dezesseis) da Quadra 7 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 15 da Quadra 7 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 17 (dezessete) da Quadra 7 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 16 da Quadra 7 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 18 (dezoito) da Quadra 7 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 17 da Quadra 7 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 19 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 19 (dezenove) da Quadra 7 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 18 da Quadra 7 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 10 da 
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Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 20 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 20 (vinte) da Quadra 7 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 19 da Quadra 7 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 19 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 9 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 21 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 21 (vinte e um) da Quadra 7 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 20 da Quadra 7 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 20 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 8 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 22 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 22 (vinte e dois) da Quadra 7 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 21 da Quadra 7 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 21 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 7 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 23 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 23 (vinte e três) da Quadra 7 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 22 da Quadra 7 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 22 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 6 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 24 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 24 (vinte e quatro) da Quadra 7 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 23 da Quadra 7 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 23 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 5 da 
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Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 25 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 25 (vinte e cinco) da Quadra 7 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 24 da Quadra 7 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 24 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 4 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 26 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 26 (vinte e seis) da Quadra 7 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 25 da Quadra 7 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 25 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 3 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 27 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 27 (vinte e sete) da Quadra 7 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 26 da Quadra 7 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 26 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 2 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 28 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 28 (vinte e oito) da Quadra 7 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 27 da Quadra 7 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 27 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 1 da 
Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Avenida 1; 
deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 14,14m 
confrontando com a Rua 5; segue em linha reta por 5,00m, onde encontra o ponto de partida, 
totalizando 19,14m de frente. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois metros e 
sessenta e dois centímetros quadrados). 
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QUADRA 8 
 
LOTE nº 1 (um) da Quadra 8 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
da Rua 4 e Rua 15, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 4 para o lote, 
deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m 
confrontando com a Rua 15; segue em linha reta por 11,04m confrontando com a Rua 15; deflete 
à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 28 da Quadra 8; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 8; deflete à direita 
e segue em linha reta por 5,00m fazendo frente para a Rua 4, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois metros e sessenta e dois centímetros 
quadrados). 
  
 
LOTE nº 2 (dois) da Quadra 8 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 1 da Quadra 8 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 1 da Quadra 8; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 27 da Quadra 8; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 8; deflete à direita 
e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 3 (três) da Quadra 8 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 2 da Quadra 8 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 8; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 26 da Quadra 8; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 8; deflete à direita 
e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 4 (quatro) da Quadra 8 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 3 da Quadra 8 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 
8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 25 da Quadra 8; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 8; deflete 
à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 5 (cinco) da Quadra 8 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 4 da Quadra 8 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 
8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 24 da Quadra 8; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 8; deflete 
à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
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LOTE nº 6 (seis) da Quadra 8 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 5 da Quadra 8 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 8; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 23 da Quadra 8; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 8; deflete à direita 
e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 7 (sete) da Quadra 8 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 6 da Quadra 8 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 8; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 22 da Quadra 8; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da Quadra 8; deflete à direita 
e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 8 (oito) da Quadra 8 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 7 da Quadra 8 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 8; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 21 da Quadra 8; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da Quadra 8; deflete à direita 
e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 9 (nove) da Quadra 8 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 8 da Quadra 8 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da Quadra 
8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 20 da Quadra 8; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da Quadra 8; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 10 (dez) da Quadra 8 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 9 da Quadra 8 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da Quadra 
8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 19 da Quadra 8; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da Quadra 8; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 11 (onze) da Quadra 8 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 10 da Quadra 8 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
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Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 12 (doze) da Quadra 8 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 11 da Quadra 8 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 4, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 13 (treze) da Quadra 8 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 12 da Quadra 8 e Rua 4, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o E.P.U. 1 
localizado na Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a 
Rua 4, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta 
metros quadrados). 
 
LOTE nº 14 (quatorze) da Quadra 8 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção da Rua 5 e Rua 2, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 5 
para o lote, segue em linha reta por 8,04m confrontando com a Rua 2; deflete à direita e segue em 
linha reta por 13,54m confrontando com o E.P.U. 1 localizado na Quadra 8; deflete à direita e 
segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 da Quadra 8; segue em linha reta por 
8,57m confrontando com a Rua 5, daí deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo 
central: 113°56’57”) por 17,90m confrontando com a Rua 5, onde encontra o ponto de partida, 
totalizando 26,47m de frente. Totaliza uma área de 315,48m² (Trezentos e quinze metros e 
quarenta e oito centímetros quadrados).  
 
LOTE nº 15 (quinze) da Quadra 8 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 14 da Quadra 8 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com E.P.U. 1 
localizado na Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o 
Lote 16 da Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 
5, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 16 (dezesseis) da Quadra 8 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 15 da Quadra 8 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 13 da 
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Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 17 (dezessete) da Quadra 8 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 16 da Quadra 8 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 18 (dezoito) da Quadra 8 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 17 da Quadra 8 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 19 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 19 (dezenove) da Quadra 8 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 18 da Quadra 8 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 20 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 20 (vinte) da Quadra 8 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 19 da Quadra 8 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 19 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 9 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 21 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 21 (vinte e um) da Quadra 8 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 20 da Quadra 8 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 20 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 8 da 
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Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 22 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 22 (vinte e dois) da Quadra 8 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 21 da Quadra 8 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 21 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 7 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 23 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 23 (vinte e três) da Quadra 8 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 22 da Quadra 8 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 22 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 6 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 24 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 24 (vinte e quatro) da Quadra 8 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 23 da Quadra 8 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote  23 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 5 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 25 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 25 (vinte e cinco) da Quadra 8 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 24 da Quadra 8 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 24 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 4 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 26 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 26 (vinte e seis) da Quadra 8 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 25 da Quadra 8 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 25 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 3 da 
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Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 27 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 27 (vinte e sete) da Quadra 8 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 26 da Quadra 8 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 26 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 2 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 28 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 28 (vinte e oito) da Quadra 8 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 27 da Quadra 8 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 27 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 1 da 
Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 15; deflete à 
direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com 
a Rua 15; segue em linha reta por 5,00m fazendo frente para a Rua 5, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois metros e sessenta e dois 
centímetros quadrados). 
 
 
QUADRA 9 
 
LOTE nº 1 (um) da Quadra 9 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
da Rua 5 e Avenida 1, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 5 para o 
lote, segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Avenida 1; deflete à direita e segue em 
linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 24 da Quadra 9; deflete à direita e segue em linha 
reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta 
por 4,75m confrontando com a Rua 5, daí segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
89°59’59”) por 14,14m confrontando com a Rua 5, onde encontra o ponto de partida, totalizando 
18,89m de frente. Totaliza uma área de 257,62m² (Duzentos e cinquenta e sete metros e sessenta e 
dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 2 (dois) da Quadra 9 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 1 da Quadra 9 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 1 da Quadra 9; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 23 da Quadra 9; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 9; deflete à direita 
e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 



 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.

53

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreTerça-feira, 13 de julho de 2021 Ano V | Edição nº 1014

 
 

 
 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

53 
 

LOTE nº 3 (três) da Quadra 9 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 2 da Quadra 9 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 9; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 22 da Quadra 9; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 9; deflete à direita 
e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 4 (quatro) da Quadra 9 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 3 da Quadra 9 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 
9; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 21 da Quadra 9; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 9; deflete 
à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 5 (cinco) da Quadra 9 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 4 da Quadra 9 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 
9; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 20 da Quadra 9; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 9; deflete 
à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 6 (seis) da Quadra 9 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 5 da Quadra 9 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 9; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 19 da Quadra 9; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 9; deflete à direita 
e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 7 (sete) da Quadra 9 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 6 da Quadra 9 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 9; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 18 da Quadra 9; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da Quadra 9; deflete à direita 
e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 8 (oito) da Quadra 9 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
do Lote 7 da Quadra 9 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 9; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 17 da Quadra 9; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da Quadra 9; deflete à direita 
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e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 9 (nove) da Quadra 9 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 8 da Quadra 9 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da Quadra 
9; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 16 da Quadra 9; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da Quadra 9; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 10 (dez) da Quadra 9 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 9 da Quadra 9 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da Quadra 
9; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 15 da Quadra 9; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da Quadra 9; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 11 (onze) da Quadra 9 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 10 da Quadra 9 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 12 (doze) da Quadra 9 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 11 da Quadra 9 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 14; deflete à 
direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 14,14m confrontando com 
a Rua 14; segue em linha reta por 4,75m fazendo frente para a Rua 5, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 257,62m² (Duzentos e cinquenta e sete metros e sessenta e dois 
centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 13 (treze) da Quadra 9 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção da Avenida 2 ( trecho 1) e Rua 14, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada Avenida 2 ( trecho 1) para o lote, deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e 
ângulo central: 89°59’59”) por 14,14m confrontando com a Rua 14; segue em linha reta por 
11,00m confrontando com a Rua 14; deflete à direita e segue em linha reta por 13,75m 
confrontando com o Lote 12 da Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m 
confrontando com o Lote 14 da Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 4,75m 
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fazendo frente para a Avenida 2 ( trecho 1), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área 
de 257,62m² (Duzentos e cinquenta e sete metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 14 (quatorze) da Quadra 9 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 13 da Quadra 9 e Avenida 2 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de quem 
olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 
da Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 1), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 15 (quinze) da Quadra 9 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 14 da Quadra 9 e Avenida 2 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de quem 
olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 
da Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 1), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 16 (dezesseis) da Quadra 9 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 15 da Quadra 9 e Avenida 2 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de quem 
olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 
da Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 9 da 
Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 1), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 17 (dezessete) da Quadra 9 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 16 da Quadra 9 e Avenida 2 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de quem 
olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 16 
da Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 8 da 
Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 1), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 18 (dezoito) da Quadra 9 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 17 da Quadra 9 e Avenida 2 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de quem 
olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 
da Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 7 da 
Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 19 da 
Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
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(trecho 1), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 19 (dezenove) da Quadra 9 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 18 da Quadra 9 e Avenida 2 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de quem 
olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 18 
da Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 6 da 
Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 20 da 
Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 1), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 20 (vinte) da Quadra 9 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 19 da Quadra 9 e Avenida 2 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de quem 
olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 19 
da Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 5 da 
Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 21 da 
Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 1), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 21 (vinte e um) da Quadra 9 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 20 da Quadra 9 e Avenida 2 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de quem 
olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 20 
da Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 4 da 
Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 22 da 
Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 1), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 22 (vinte e dois) da Quadra 9 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 21 da Quadra 9 e Avenida 2 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de quem 
olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 21 
da Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 3 da 
Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 23 da 
Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 1), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 23 (vinte e três) da Quadra 9 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 22 da Quadra 9 e Avenida 2 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de quem 
olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 22 
da Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 2 da 
Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 24 da 
Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
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(trecho 1), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 24 (vinte e quatro) da Quadra 9 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 23 da Quadra 9 e Avenida 2 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de quem 
olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 23 
da Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 1 da 
Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Avenida 1; 
deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 14,14m 
confrontando com a Avenida 2 (trecho 1); segue em linha reta por 4,75m, onde encontra o ponto 
de partida, totalizando 18,89m de frente. Totaliza uma área de 257,62m² (Duzentos e cinquenta e 
sete metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
 
QUADRA 10 
 
LOTE nº 1 (um) da Quadra 10 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção da Rua 5 e Rua 13, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 5 
para o lote, deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 
14,14m confrontando com a Rua 13; segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 13; 
deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 29 da Quadra 10; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 10; 
deflete à direita e segue em linha reta por 5,00m fazendo frente para a Rua 5, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois metros e sessenta e 
dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 2 (dois) da Quadra 10 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 1 da Quadra 10 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 1 da Quadra 
10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 28 da Quadra 10; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 10; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 3 (três) da Quadra 10 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 2 da Quadra 10 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 
10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 27 da Quadra 10; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 10; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 4 (quatro) da Quadra 10 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 3 da Quadra 10 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 



 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.

58

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreTerça-feira, 13 de julho de 2021 Ano V | Edição nº 1014

 
 

 
 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

58 
 

10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 26 da Quadra 10; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 10; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 5 (cinco) da Quadra 10 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 4 da Quadra 10 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 
10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 25 da Quadra 10; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 10; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 6 (seis) da Quadra 10 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 5 da Quadra 10 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 
10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 24 da Quadra 10; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 10; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 7 (sete) da Quadra 10 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 6 da Quadra 10 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 
10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 23 da Quadra 10; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da Quadra 10; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 8 (oito) da Quadra 10 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 7 da Quadra 10 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 
10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 22 da Quadra 10; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da Quadra 10; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 9 (nove) da Quadra 10 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 8 da Quadra 10 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da Quadra 
10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 21 da Quadra 10; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da Quadra 10; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
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LOTE nº 10 (dez) da Quadra 10 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 9 da Quadra 10 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da Quadra 
10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 20 da Quadra 10; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da Quadra 10; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 11 (onze) da Quadra 10 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 10 da Quadra 10 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 19 da 
Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 12 (doze) da Quadra 10 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 11 da Quadra 10 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 13 (treze) da Quadra 10 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 12 da Quadra 10 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 5, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 14 (quatorze) da Quadra 10 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 13 da Quadra 10 e Rua 5, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 10; segue em linha reta por 12,30m confrontando com o Lote 15 da Quadra 10; deflete à 
direita e segue em linha reta por 16,03m confrontando com a Rua 2; deflete à direita e segue em 
curva (raio: 9,00m e ângulo central: 66°03’03”) por 10,38m confrontando com a Rua 5, daí segue 
em linha reta por 10,07m confrontando com a Rua 5, onde encontra o ponto de partida, 
totalizando 20,45m de frente. Totaliza uma área de 401,25m² (Quatrocentos e um metros e vinte e 
cinco centímetros quadrados). 
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LOTE nº 15 (quinze) da Quadra 10 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção da Avenida 2 (trecho 1) e Rua 2, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada Avenida 2 (trecho 1) para o lote, deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e 
ângulo central: 113°56’37”) por 17,90m confrontando com a Rua 2; segue em linha reta por 
8,04m confrontando com a Rua 2; deflete à direita e segue em linha reta por 12,30m confrontando 
com o Lote 14 da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com 
o Lote 16 da Quadra 10; segue em linha reta por 7,34m fazendo frente para  
a Avenida 2 (trecho 1), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 290,82m² 
(Duzentos e noventa metros e oitenta e dois centímetros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 15 da Quadra 10 de quem olha da Avenida 2 (trecho 1). A considerar que o observador 
situa-se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida avenida: medindo 20,00m de 
comprimento na lateral esquerda, confrontando com o Lote 16 da Quadra 10; medindo 3,00m de 
comprimento confrontando com o Lote 14 da Quadra 10; medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita confrontando com o próprio Lote; medindo 3,00m confrontando com a Avenida 2 
(trecho 1). Totalizando uma área de 60,00m². A faixa possui uma largura de 3,00m. 
 
LOTE nº 16 (dezesseis) da Quadra 10 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 15 da Quadra 10 e Avenida 2 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de 
quem olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o 
Lote 15 da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 
14 da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 
da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 1), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 16 da Quadra 10 de quem olha da Avenida 2 (trecho 1). A considerar que o observador 
situa-se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida avenida: medindo 20,00m de 
comprimento na lateral esquerda, confrontando com o Lote 17 da Quadra 10; medindo 3,00m de 
comprimento confrontando com o Lote 14 da Quadra 10; medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita confrontando com o próprio Lote; medindo 3,00m confrontando com a Avenida 2 
(trecho 1). Totalizando uma área de 60,00m². A faixa possui uma largura de 3,00m. 
 
LOTE nº 17 (dezessete) da Quadra 10 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 16 da Quadra 10 e Avenida 2 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de 
quem olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o 
Lote 16 da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 
13 da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 18 
da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 1), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
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Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 17 da Quadra 10 de quem olha da Avenida 2 (trecho 1). A considerar que o observador 
situa-se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida avenida: medindo 20,00m de 
comprimento na lateral direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 13 da Quadra 10; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o Lote 18 da Quadra 10; medindo 1,50m confrontando com a Avenida 2 
(trecho 1). Totalizando uma área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 18 (dezoito) da Quadra 10 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 17 da Quadra 10 e Avenida 2 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de 
quem olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o 
Lote 17 da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 
12 da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 19 
da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 1), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 18 da Quadra 10 de quem olha da Avenida 2 (trecho 1). A considerar que o 
observador situa-se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida avenida: medindo 
20,00m de comprimento na lateral direita, confrontando com o Lote 17 da Quadra 10; medindo 
1,50m de comprimento confrontando com o Lote 12 da Quadra 10; medindo 20,00m de 
comprimento na lateral esquerda confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando 
com a Avenida 2 (trecho 1). Totalizando uma área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 
1,50m. 
 
LOTE nº 19 (dezenove) da Quadra 10 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 18 da Quadra 10 e Avenida 2 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de 
quem olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o  18 
da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 20 da 
Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 1), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 19 da Quadra 10 de quem olha da Avenida 2 (trecho 1). A considerar que o observador 
situa-se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida avenida: medindo 20,00m de 
comprimento na lateral direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 11 da Quadra 10; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o Lote 20 da Quadra 10; medindo 1,50m confrontando com a Avenida 2 
(trecho 1). Totalizando uma área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 20 (vinte) da Quadra 10 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 19 da Quadra 10 e Avenida 2 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de 



 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.

62

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreTerça-feira, 13 de julho de 2021 Ano V | Edição nº 1014

 
 

 
 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

62 
 

quem olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o 
Lote 19 da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 
10 da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 21 
da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 1), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 20 da Quadra 10 de quem olha da Avenida 2 (trecho 1). A considerar que o 
observador situa-se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida avenida: medindo 
20,00m de comprimento na lateral direita, confrontando com o Lote 19 da Quadra 10; medindo 
1,50m de comprimento confrontando com o Lote 10 da Quadra 10; medindo 20,00m de 
comprimento na lateral esquerda confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando 
com a Avenida 2 (trecho 1). Totalizando uma área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 
1,50m. 
 
LOTE nº 21 (vinte e um) da Quadra 10 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 20 da Quadra 10 e Avenida 2 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de 
quem olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o 
Lote 20 da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 
9 da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 22 da 
Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 1), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 21 da Quadra 10 de quem olha da Avenida 2 (trecho 1). A considerar que o observador 
situa-se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida avenida: medindo 20,00m de 
comprimento na lateral direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 9 da Quadra 10; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o Lote 22 da Quadra 10; medindo 1,50m confrontando com a Avenida 2 
(trecho 1). Totalizando uma área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 22 (vinte e dois) da Quadra 10 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 21 da Quadra 10 e Avenida 2 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de 
quem olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o 
Lote 21 da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 
8 da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 23 da 
Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 1), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 22 da Quadra 10 de quem olha da Avenida 2 (trecho 1). A considerar que o 
observador situa-se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida avenida: medindo 
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20,00m de comprimento na lateral direita, confrontando com o Lote 21 da Quadra 10; medindo 
1,50m de comprimento confrontando com o Lote 8 da Quadra 10; medindo 20,00m de 
comprimento na lateral esquerda confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando 
com a Avenida 2 (trecho 1). Totalizando uma área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 
1,50m. 
 
LOTE nº 23 (vinte e três) da Quadra 10 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 22 da Quadra 10 e Avenida 2 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de 
quem olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o 
Lote 22 da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 
7 da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 24 da 
Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 1), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 23 da Quadra 10 de quem olha da Avenida 2 (trecho 1). A considerar que o observador 
situa-se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida avenida: medindo 20,00m de 
comprimento na lateral direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 7 da Quadra 10; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o Lote 24 da Quadra 10; medindo 1,50m confrontando com a Avenida 2 
(trecho 1). Totalizando uma área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 24 (vinte e quatro) da Quadra 10 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início 
na intersecção do Lote 23 da Quadra 10 e Avenida 2 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de 
quem olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o 
Lote 23 da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 
6 da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 25 da 
Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 1), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 24 da Quadra 10 de quem olha da Avenida 2 (trecho 1). A considerar que o 
observador situa-se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida avenida: medindo 
20,00m de comprimento na lateral direita, confrontando com o Lote 23 da Quadra 10; medindo 
1,50m de comprimento confrontando com o Lote 6 da Quadra 10; medindo 20,00m de 
comprimento na lateral esquerda confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando 
com a Avenida 2 (trecho 1). Totalizando uma área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 
1,50m. 
 
LOTE nº 25 (vinte e cinco) da Quadra 10 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 24 da Quadra 10 e Avenida 2 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de 
quem olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o 
Lote 24 da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 



 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.

64

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreTerça-feira, 13 de julho de 2021 Ano V | Edição nº 1014

 
 

 
 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

64 
 

5 da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 26 da 
Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 1), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 25 da Quadra 10 de quem olha da Avenida 2 (trecho 1). A considerar que o observador 
situa-se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida avenida: medindo 20,00m de 
comprimento na lateral direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 5 da Quadra 10; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o Lote 26 da Quadra 10; medindo 1,50m confrontando com a Avenida 2 
(trecho 1). Totalizando uma área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 26 (vinte e seis) da Quadra 10 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 25 da Quadra 10 e Avenida 2 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de 
quem olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o 
Lote 25 da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 
4 da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 27 da 
Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 1), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 26 da Quadra 10 de quem olha da Avenida 2 (trecho 1). A considerar que o 
observador situa-se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida avenida: medindo 
20,00m de comprimento na lateral direita, confrontando com o Lote 25 da Quadra 10; medindo 
1,50m de comprimento confrontando com o Lote 4 da Quadra 10; medindo 20,00m de 
comprimento na lateral esquerda confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando 
com a Avenida 2 (trecho 1). Totalizando uma área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 
1,50m. 
 
LOTE nº 27 (vinte e sete) da Quadra 10 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 26 da Quadra 10 e Avenida 2 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de 
quem olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o 
Lote 26 da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 
3 da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 28 da 
Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 1), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 27 da Quadra 10 de quem olha da Avenida 2 (trecho 1). A considerar que o observador 
situa-se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida avenida: medindo 20,00m de 
comprimento na lateral direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 3 da Quadra 10; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
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confrontando com o Lote 28 da Quadra 10; medindo 1,50m confrontando com a Avenida 2 
(trecho 1). Totalizando uma área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 28 (vinte e oito) da Quadra 10 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 27 da Quadra 10 e Avenida 2 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de 
quem olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o 
Lote 27 da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 
2 da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 29 da 
Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 1), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 28 da Quadra 10 de quem olha da Avenida 2 (trecho 1). A considerar que o 
observador situa-se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida avenida: medindo 
20,00m de comprimento na lateral direita, confrontando com o Lote 27 da Quadra 10; medindo 
1,50m de comprimento confrontando com o Lote 2 da Quadra 10; medindo 20,00m de 
comprimento na lateral esquerda confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando 
com a Avenida 2 (trecho 1). Totalizando uma área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 
1,50m. 
 
LOTE nº 29 (vinte e nove) da Quadra 10 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 28 da Quadra 10 e Avenida 2 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de 
quem olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o 
Lote 28 da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 
1 da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 13; 
deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m 
confrontando com a Rua 13; segue em linha reta por 5,00m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 1), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta 
e dois metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
 
QUADRA 12 
 
LOTE nº 1 (um) da Quadra 12 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 2 da Quadra 12 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 
12; deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 14 da Quadra 12; 
deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Avenida 1; deflete à direita 
e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 14,14m confrontando com a Rua 
7, daí segue em linha reta por 5,00m onde encontra o ponto de partida, totalizando 19,14m de 
frente. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois metros e sessenta e dois 
centímetros quadrados). 
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Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 1 da Quadra 12 de quem olha da Rua 7. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 2 da Quadra 12; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 14 da Quadra 12; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 7. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 2 (dois) da Quadra 12 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 3 da Quadra 12 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 
12; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 13 da Quadra 12; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 1 da Quadra 12; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 7, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 2 da Quadra 12 de quem olha da Rua 7. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 13 da Quadra 12; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote  da Quadra 12; medindo 1,50m confrontando com a Rua 7. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 3 (três) da Quadra 12 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 4 da Quadra 12 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 
12; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 12 da Quadra 12; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 12; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 7, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 3 da Quadra 12 de quem olha da Rua 7. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 4 da Quadra 12; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 12 da Quadra 12; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 7. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 4 (quatro) da Quadra 12 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 5 da Quadra 12 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 
12; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 11 da Quadra 12; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 12; 
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deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 7, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 4 da Quadra 12 de quem olha da Rua 7. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 11 da Quadra 12; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 3 da Quadra 12; medindo 1,50m confrontando com a Rua 7. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 5 (cinco) da Quadra 12 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 6 da Quadra 12 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 
12; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 10 da Quadra 12; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 12; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 7, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 5 da Quadra 12 de quem olha da Rua 7. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 6 da Quadra 12; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 10 da Quadra 12; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 7. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 6 (seis) da Quadra 12 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 7 da Quadra 12 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 
12; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 9 da Quadra 12; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 12; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 7, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 6 da Quadra 12 de quem olha da Rua 7. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 9 da Quadra 12; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 5 da Quadra 12; medindo 1,50m confrontando com a Rua 7. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 7 (sete) da Quadra 12 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção da Rua 7 e Rua 19, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
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para o lote, deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 89°59’59”) por 
14,14m confrontando com a Rua 19; segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 19; 
deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 8 da Quadra 12; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 12; 
deflete à direita e segue em linha reta por 5,00m fazendo frente para a Rua 7, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois metros e sessenta e 
dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 8 (oito) da Quadra 12 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 9 da Quadra 12 e a Rua 6, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da Quadra 
12; deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 12; 
deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 19; deflete à direita e 
segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 14,14m confrontando com a Rua 6, 
daí segue em linha reta por 5,00m confrontando com a Rua 6 onde encontra o ponto de partida, 
totalizando 19,14m de frente. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois metros e 
sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 9 (nove) da Quadra 12 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 10 da Quadra 12 e a Rua 6, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 12; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 6 da 
Quadra 12; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da 
Quadra 12; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 6, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 10 (dez) da Quadra 12 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 11 da Quadra 12 e a Rua 6, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 12; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 5 da 
Quadra 12; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da 
Quadra 12; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 6, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 11 (onze) da Quadra 12 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 12 da Quadra 12 e a Rua 6, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 12; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 4 da 
Quadra 12; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 12; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 6, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
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LOTE nº 12 (doze) da Quadra 12 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 13 da Quadra 12 e a Rua 6, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 12; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 3 da 
Quadra 12; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 12; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 6, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 13 (treze) da Quadra 12 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 14 da Quadra 12 e a Rua 6, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 12; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 2 da 
Quadra 12; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 12; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 6, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 14 (quatorze) da Quadra 12 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção da Avenida 1 a Rua 6, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
6 para o lote, segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Avenida 1; deflete à direita e 
segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 1 da Quadra 12; deflete à direita e segue 
em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da Quadra 12; deflete à direita e segue em 
linha reta por 5,00m confrontando com a Rua 6, daí segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
89°59’59”) por 14,14m confrontando com a Rua 6, onde encontra o ponto de partida, totalizando 
19,14m de frente. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois metros e sessenta e 
dois centímetros quadrados). 
 
 
QUADRA 13 
 
LOTE nº 1 (um) da Quadra 13 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 2 da Quadra 13 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 
13; deflete à direita e segue em linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 19 da Quadra 13; 
deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 19; deflete à direita e 
segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 14,14m confrontando com a Rua 
19; segue em linha reta por 4,75m fazendo frente para a Rua 7, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 257,62m² (Duzentos e cinquenta e sete metros e sessenta e dois centímetros 
quadrados). 
 
LOTE nº 2 (dois) da Quadra 13 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 3 da Quadra 13 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 
13; deflete à direita e segue em linha reta por 6,25m confrontando com o Lote 4 da Quadra 13; 
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deflete à direita e segue em linha reta por 6,25m confrontando com o Lote 19 da Quadra 
13;deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 1 da Quadra 13; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 7, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 3 (três) da Quadra 13 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção da Rua 20 e Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 7 
para o lote, deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 89°59’59”) por 
14,14m confrontando com a Rua 20; segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua  
20; deflete à direita e segue em linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 4 da Quadra 13; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 13; 
deflete à direita e segue em linha reta por 4,75m fazendo frente para a Rua 7, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 257,62m² (Duzentos e cinquenta e sete metros e sessenta e 
dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 4 (quatro) da Quadra 13 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 5 da Quadra 13 e a Rua 20, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 
13; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 19 da Quadra 13; 
deflete à direita e segue em linha reta por 6,25m confrontando com o Lote 2 da Quadra 13; segue 
em linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 3 da Quadra 13; deflete à direita e segue em 
linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 20, onde encontra o ponto de partida. Totaliza 
uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 4 da Quadra 13 de quem olha da Rua 20. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 5 da Quadra 13; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 19 da Quadra 13; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 20. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 5 (cinco) da Quadra 13 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 6 da Quadra 13 e a Rua 20, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 
13; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 18 da Quadra 13; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 13; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 20, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 5 da Quadra 13 de quem olha da Rua 20. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 18 da Quadra 13; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
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Lote 4 da Quadra 13; medindo 1,50m confrontando com a Rua 20. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 6 (seis) da Quadra 13 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 7 da Quadra 13 e a Rua 20, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 
13; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 17 da Quadra 13; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 13; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 20, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 6 da Quadra 13 de quem olha da Rua 20. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 7 da Quadra 13; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 17 da Quadra 13; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 20. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 7 (sete) da Quadra 13 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 8 da Quadra 13 e a Rua 20, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da Quadra 
13; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 16 da Quadra 13; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 13; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 20, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 7 da Quadra 13 de quem olha da Rua 20. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 16 da Quadra 13; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 6 da Quadra 13; medindo 1,50m confrontando com a Rua 20. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 8 (oito) da Quadra 13 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 9 da Quadra 13 e a Rua 20, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da Quadra 
13; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 15 da Quadra 13; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 13; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 20, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 8 da Quadra 13 de quem olha da Rua 20. A considerar que o observador situa-se 
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sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 9 da Quadra 13; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 15 da Quadra 13; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 20. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 9 (nove) da Quadra 13 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 10 da Quadra 13 e a Rua 20, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 13; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 13; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da 
Quadra 13; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 20, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 9 da Quadra 13 de quem olha da Rua 20. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 14 da Quadra 13; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 8 da Quadra 13; medindo 1,50m confrontando com a Rua 20. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 10 (dez) da Quadra 13 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 11 da Quadra 13 e a Rua 20, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 13; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 13; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da 
Quadra 13; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 20, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 10 da Quadra 13 de quem olha da Rua 20. A considerar que o observador situa-
se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua : medindo 20,00m de comprimento 
na lateral direita, confrontando com o Lote 11 da Quadra 13; medindo 3,00m de comprimento 
confrontando com o Lote 13 da Quadra 13; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 3,00m confrontando com a Rua 20. Totalizando uma 
área de 60,00m². A faixa possui uma largura de 3,00m. 
 
LOTE nº 11 (onze) da Quadra 13 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção da Rua 20 e Avenida 2 (trecho 2), deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua 20 para o lote, segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Avenida 2 
(trecho 2); deflete à direita e segue em linha reta por 16,83m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 13; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da 
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Quadra 13; deflete à direita e segue em linha reta por 7,83m confrontando com a Rua 20, daí 
deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 14,14m 
confrontando com a Rua 20, onde encontra o ponto de partida, totalizando 21,97m de frente. 
Totaliza uma área de 319,14m² (Trezentos e dezenove metros e quatorze centímetros quadrados). 
  
LOTE nº 12 (doze) da Quadra 13 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 13 da Quadra 13 e a Rua 19, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 13; deflete à direita e segue em linha reta por 16,83m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 13; deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com Avenida 2 
(trecho 2); deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 89°59’59”) por 
14,14m confrontando com a Rua 19, daí segue em linha reta por 7,83m confrontando com a Rua 
19, onde encontra o ponto de partida, totalizando 21,97m de frente. Totaliza uma área de 
319,14m² (Trezentos e dezenove metros e quatorze centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 13 (treze) da Quadra 13 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 14 da Quadra 13 e a Rua 19, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 13; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 13; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 13; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 19, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 14 (quatorze) da Quadra 13 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 15 da Quadra 13 e a Rua 19, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 13; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 9 da 
Quadra 13; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 13; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 19, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 15 (quinze) da Quadra 13 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 16 da Quadra 13 e a Rua 19, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 13; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 8 da 
Quadra 13; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 13; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 19, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 16 (dezesseis) da Quadra 13 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 17 da Quadra 13 e a Rua 19, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
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Quadra 13; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 7  da 
Quadra 13; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 13; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 19, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 17 (dezessete) da Quadra 13 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 18 da Quadra 13 e a Rua 19, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 13; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 6 da 
Quadra 13; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 13; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 19, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 18 (dezoito) da Quadra 13 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 19 da Quadra 13 e a Rua 19, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 19 da 
Quadra 13; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 5 da 
Quadra 13; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 13; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 19, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 19 (dezenove) da Quadra 13 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 1 da Quadra 13 e a Rua 19, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 1 da Quadra 
13; segue em linha reta por 6,25m confrontando com o Lote 2 da Quadra 13; deflete à direita e 
segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 4 da Quadra 13; deflete à direita e segue 
em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 18 da Quadra 13; deflete à direita e segue em 
linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 19, onde encontra o ponto de partida. Totaliza 
uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
 
QUADRA 14 
 
LOTE nº 1 (um) da Quadra 14 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 2 da Quadra 14 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 
14; deflete à direita e segue em linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 19 da Quadra 14; 
deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 20; deflete à direita e 
segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 14,14m confrontando com a Rua 
20; segue em linha reta por 4,75m fazendo frente para a Rua 7, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 257,62m² (Duzentos e cinquenta e sete metros e sessenta e dois centímetros 
quadrados). 
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LOTE nº 2 (dois) da Quadra 14 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 3 da Quadra 14 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 
14; deflete à direita e segue em linha reta por 6,25m confrontando com o Lote 4 da Quadra 14; 
deflete à direita e segue em linha reta por 6,25m confrontando com o Lote 19 da Quadra 
14;deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 1 da Quadra 14; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 7, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 2 da Quadra 14 de quem olha da Rua 7. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 3 da Quadra 14; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 4 da Quadra 14; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 7. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 3 (três) da Quadra 14 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção da Rua 21 e Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 7 
para o lote, deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 89°59’59”) por 
14,14m confrontando com a Rua 21; segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 21; 
deflete à direita e segue em linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 4 da Quadra 14; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 14; 
deflete à direita e segue em linha reta por 4,75m fazendo frente para a Rua 7, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 257,62m² (Duzentos e cinquenta e sete metros e sessenta e 
dois centímetros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 5 da Quadra 14 de quem olha da Rua 7. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 4 da Quadra 14; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 2 da Quadra 14; medindo 1,50m confrontando com a Rua 7. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 4 (quatro) da Quadra 14 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 5 da Quadra 14 e a Rua 21, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 
14; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 19 da Quadra 14; 
deflete à direita e segue em linha reta por 6,25m confrontando com o Lote 2 da Quadra 14; segue 
em linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 3 da Quadra 14; deflete à direita e segue em 
linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 21, onde encontra o ponto de partida. Totaliza 
uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
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Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 4 da Quadra 14 de quem olha da Rua 21. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 5 da Quadra 14; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 19 da Quadra 14; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 21. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 5 (cinco) da Quadra 14 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 6 da Quadra 14 e a Rua 21, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 
14; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 18 da Quadra 14; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 14; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 21, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 5 da Quadra 14 de quem olha da Rua 21. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 18 da Quadra 14; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 4 da Quadra 14; medindo 1,50m confrontando com a Rua 21. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 6 (seis) da Quadra 14 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 7 da Quadra 14 e a Rua 21, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 
14; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 17 da Quadra 14; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 14; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 21, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 6 da Quadra 14 de quem olha da Rua 21. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 7 da Quadra 14; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 17 da Quadra 14; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 21. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 7 (sete) da Quadra 14 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 8 da Quadra 14 e a Rua 21, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da Quadra 
14; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 16 da Quadra 14; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 14; 
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deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 21, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 7 da Quadra 14 de quem olha da Rua 21. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 16 da Quadra 14; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 6 da Quadra 14; medindo 1,50m confrontando com a Rua 21. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 8 (oito) da Quadra 14 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 9 da Quadra 14 e a Rua 21, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da Quadra 
14; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 15 da Quadra 14; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 14; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 21, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 8 da Quadra 14 de quem olha da Rua 21. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 9 da Quadra 14; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 15 da Quadra 14; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 21. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 9 (nove) da Quadra 14 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 10 da Quadra 14 e a Rua 21, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da 
Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 21, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 9 da Quadra 14 de quem olha da Rua 21. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 14 da Quadra 14; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 8 da Quadra 14; medindo 1,50m confrontando com a Rua 21. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
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LOTE nº 10 (dez) da Quadra 14 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 11 da Quadra 14 e a Rua 21, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da 
Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 21, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 10 da Quadra 14 de quem olha da Rua 21. A considerar que o observador situa-
se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua : medindo 20,00m de comprimento 
na lateral direita, confrontando com o Lote 11 da Quadra 14; medindo 3,00m de comprimento 
confrontando com o Lote 13 da Quadra 14; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 3,00m confrontando com a Rua 21. Totalizando uma 
área de 60,00m². A faixa possui uma largura de 3,00m. 
 
LOTE nº 11 (onze) da Quadra 14 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção da Rua 21 e Avenida 2 (trecho 2), deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada Rua 21 para o lote, segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Avenida 2 
(trecho 2); deflete à direita e segue em linha reta por 16,83m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 7,83m confrontando com a Rua 21, daí 
deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 14,14m 
confrontando com a Rua 21, onde encontra o ponto de partida, totalizando 21,97m de frente. 
Totaliza uma área de 319,14m² (Trezentos e dezenove metros e quatorze centímetros quadrados). 
  
LOTE nº 12 (doze) da Quadra 14 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 13 da Quadra 14 e a Rua 20, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 16,83m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com Avenida 2 
(trecho 2); deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 89°59’59”) por 
14,14m confrontando com a Rua 20, daí segue em linha reta por 7,83m confrontando com a Rua 
20, onde encontra o ponto de partida, totalizando 21,97m de frente. Totaliza uma área de 
319,14m² (Trezentos e dezenove metros e quatorze centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 13 (treze) da Quadra 14 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 14 da Quadra 14 e a Rua 20, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 20, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
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LOTE nº 14 (quatorze) da Quadra 14 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 15 da Quadra 14 e a Rua 20, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 9 da 
Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 20, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 15 (quinze) da Quadra 14 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 16 da Quadra 14 e a Rua 20, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 8 da 
Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 20, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 16 (dezesseis) da Quadra 14 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 17 da Quadra 14 e a Rua 20, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 7  da 
Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 20, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 17 (dezessete) da Quadra 14 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 18 da Quadra 14 e a Rua 20, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 6 da 
Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 20, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 18 (dezoito) da Quadra 14 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 19 da Quadra 14 e a Rua 20, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 19 da 
Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 5 da 
Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 20, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
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LOTE nº 19 (dezenove) da Quadra 14 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 1 da Quadra 14 e a Rua 20, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 1 da Quadra 
14; segue em linha reta por 6,25m confrontando com o Lote 2 da Quadra 14; deflete à direita e 
segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 4 da Quadra 14; deflete à direita e segue 
em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 18 da Quadra 14; deflete à direita e segue em 
linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 20, onde encontra o ponto de partida. Totaliza 
uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
 
 
QUADRA 15 
 
LOTE nº 1 (um) da Quadra 15 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 2 da Quadra 15 e a Rua 12, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 
15; deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 24 da Quadra 15; 
deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 21; deflete à direita e 
segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 14,14m confrontando com a Rua 
12, daí segue em linha reta por 5,00m confrontando com a Rua 12, onde encontra o ponto de 
partida, totalizando 19,14m de frente. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois 
metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 2 (dois) da Quadra 15 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 3 da Quadra 15 e a Rua 12, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 
15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 23 da Quadra 15; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 1 da Quadra 15; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 12, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 3 (três) da Quadra 15 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 4 da Quadra 15 e a Rua 12, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 
15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 22 da Quadra 15; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 15; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 12, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 4 (quatro) da Quadra 15 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 5 da Quadra 15 e a Rua 12, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 
15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 21 da Quadra 15; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 15; 
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deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 12, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 5 (cinco) da Quadra 15 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 6 da Quadra 15 e a Rua 12, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 
15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 20 da Quadra 15; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 15; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 12, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 6 (seis) da Quadra 15 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 7 da Quadra 15 e a Rua 12, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 
15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 19 da Quadra 15; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 15; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 12, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 7 (sete) da Quadra 15 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 8 da Quadra 15 e a Rua 12, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da Quadra 
15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 18 da Quadra 15; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 15; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 12, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 8 (oito) da Quadra 15 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 9 da Quadra 15 e a Rua 12, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da Quadra 
15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 17 da Quadra 15; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 15; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 12, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 9 (nove) da Quadra 15 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 10 da Quadra 15 e a Rua 12, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da 
Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 12, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
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LOTE nº 10 (dez) da Quadra 15 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 11 da Quadra 15 e a Rua 12, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da 
Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 12, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 11 (onze) da Quadra 15 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 12 da Quadra 15 e a Rua 12, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 12, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 12 (doze) da Quadra 15 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção da Rua 12 e Rua 22, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 
para o lote, segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 22; deflete à direita e segue 
em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 13 da Quadra 15; deflete à direita e segue em 
linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da Quadra 15; deflete à direita e segue em 
linha reta por 5,00m confrontando com a Rua 12, daí deflete à direita e segue em curva (raio: 
9,00m e ângulo central: 89°59’59”) por 14,14m confrontando com a Rua 12, onde encontra o 
ponto de partida, totalizando 19,14m de frente. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e 
sessenta e dois metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 13 (treze) da Quadra 15 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 14 da Quadra 15 e a Avenida 2 (trecho 2), deste ponto do lado esquerdo de 
quem olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o 
Lote 14 da Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 
12 da Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 22; 
deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 14,14m 
confrontando com a Rua 22; segue em linha reta por 5,00m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 2), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta 
e dois metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 14 (quatorze) da Quadra 15 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 15 da Quadra 15 e a Avenida 2 (trecho 2), deste ponto do lado esquerdo de 
quem olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o 
Lote 15 da Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 
11 da Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 
da Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
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(trecho 2), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 14 da Quadra 15 de quem olha da Avenida 2 (trecho 2). A considerar que o 
observador situa-se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida avenida: medindo 
20,00m de comprimento na lateral direita, confrontando com o Lote 15 da Quadra 15; medindo 
1,50m de comprimento confrontando com o Lote 11 da Quadra 15; medindo 20,00m de 
comprimento na lateral esquerda confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando 
com a Avenida 2 (trecho 2). Totalizando uma área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 
1,50m. 
 
LOTE nº 15 (quinze) da Quadra 15 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 16 da Quadra 15 e a Avenida 2 (trecho 2), deste ponto do lado esquerdo de 
quem olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o 
Lote 16 da Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 
10 da Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 
da Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 2), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 15 da Quadra 15 de quem olha da Avenida 2 (trecho 2). A considerar que o observador 
situa-se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de 
comprimento na lateral direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 10 da Quadra 15; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o Lote 14 da Quadra 15; medindo 1,50m confrontando com a Avenida 2 
(trecho 2). Totalizando uma área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 16 (dezesseis) da Quadra 15 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 17 da Quadra 15 e a Avenida 2 (trecho 2), deste ponto do lado esquerdo de 
quem olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o 
Lote 17 da Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 
9 da Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 2), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 16 da Quadra 15 de quem olha da Avenida 2 (trecho 2). A considerar que o 
observador situa-se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida avenida: medindo 
20,00m de comprimento na lateral direita, confrontando com o Lote 17 da Quadra 15; medindo 
1,50m de comprimento confrontando com o Lote 9 da Quadra 15; medindo 20,00m de 
comprimento na lateral esquerda confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando 
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com a Avenida 2 (trecho 2). Totalizando uma área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 
1,50m. 
 
LOTE nº 17 (dezessete) da Quadra 15 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 18 da Quadra 15 e a Avenida 2 (trecho 2), deste ponto do lado esquerdo de 
quem olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o 
Lote 18 da Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 
8 da Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 2), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 17 da Quadra 15 de quem olha da Avenida 2 (trecho 2). A considerar que o observador 
situa-se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de 
comprimento na lateral direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 8 da Quadra 15; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o Lote 16 da Quadra 15; medindo 1,50m confrontando com a Avenida 2 
(trecho 2). Totalizando uma área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 18 (dezoito) da Quadra 15 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 19 da Quadra 15 e a Avenida 2 (trecho 2), deste ponto do lado esquerdo de 
quem olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o 
Lote 19 da Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 
7 da Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 2), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 18 da Quadra 15 de quem olha da Avenida 2 (trecho 2). A considerar que o 
observador situa-se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida avenida: medindo 
20,00m de comprimento na lateral direita, confrontando com o Lote 19 da Quadra 15; medindo 
1,50m de comprimento confrontando com o Lote 7 da Quadra 15; medindo 20,00m de 
comprimento na lateral esquerda confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando 
com a Avenida 2 (trecho 2). Totalizando uma área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 
1,50m. 
 
LOTE nº 19 (dezenove) da Quadra 15 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 20 da Quadra 15 e a Avenida 2 (trecho 2), deste ponto do lado esquerdo de 
quem olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o 
Lote 20 da Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 
6 da Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 



 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.

85

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreTerça-feira, 13 de julho de 2021 Ano V | Edição nº 1014

 
 

 
 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

85 
 

(trecho 2), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 19 da Quadra 15 de quem olha da Avenida 2 (trecho 2). A considerar que o observador 
situa-se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de 
comprimento na lateral direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 6 da Quadra 15; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o Lote 18 da Quadra 15; medindo 1,50m confrontando com a Avenida 2 
(trecho 2). Totalizando uma área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 20 (vinte) da Quadra 15 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 21 da Quadra 15 e a Avenida 2 (trecho 2), deste ponto do lado esquerdo de 
quem olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o 
Lote 21 da Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 
5 da Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 19 da 
Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 2), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 20 da Quadra 15 de quem olha da Avenida 2 (trecho 2). A considerar que o 
observador situa-se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida avenida: medindo 
20,00m de comprimento na lateral direita, confrontando com o Lote 21 da Quadra 15; medindo 
1,50m de comprimento confrontando com o Lote 5 da Quadra 15; medindo 20,00m de 
comprimento na lateral esquerda confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando 
com a Avenida 2 (trecho 2). Totalizando uma área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 
1,50m. 
 
LOTE nº 21 (vinte e um) da Quadra 15 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 22 da Quadra 15 e a Avenida 2 (trecho 2), deste ponto do lado esquerdo de 
quem olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o 
Lote 22 da Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 
4 da Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 20 da 
Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 2), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 21 da Quadra 15 de quem olha da Avenida 2 (trecho 2). A considerar que o observador 
situa-se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de 
comprimento na lateral direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 4 da Quadra 15; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o Lote 20 da Quadra 15; medindo 1,50m confrontando com a Avenida 2 
(trecho 2). Totalizando uma área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
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LOTE nº 22 (vinte e dois) da Quadra 15 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 23 da Quadra 15 e a Avenida 2 (trecho 2), deste ponto do lado esquerdo de 
quem olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o 
Lote 23 da Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 
3 da Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 21 da 
Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 2), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 22 da Quadra 15 de quem olha da Avenida 2 (trecho 2). A considerar que o 
observador situa-se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida avenida: medindo 
20,00m de comprimento na lateral direita, confrontando com o Lote 23 da Quadra 15; medindo 
1,50m de comprimento confrontando com o Lote 3 da Quadra 15; medindo 20,00m de 
comprimento na lateral esquerda confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando 
com a Avenida 2 (trecho 2). Totalizando uma área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 
1,50m. 
 
LOTE nº 23 (vinte e três) da Quadra 15 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 24 da Quadra 15 e a Avenida 2 (trecho 2), deste ponto do lado esquerdo de 
quem olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o 
Lote 24 da Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 
2 da Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 22 da 
Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Avenida 2 
(trecho 2), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 23 da Quadra 15 de quem olha da Avenida 2 (trecho 2). A considerar que o observador 
situa-se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de 
comprimento na lateral direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 2 da Quadra 15; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o Lote 22 da Quadra 15; medindo 1,50m confrontando com a Avenida 2 
(trecho 2). Totalizando uma área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 24 (vinte e quatro) da Quadra 15 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início 
na intersecção da Rua 21 e a Avenida 2 (trecho 2), deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada Avenida 2 (trecho 2) para o lote, deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e 
ângulo central: 89°59’59”) por 14,14m confrontando com a Rua 21; segue em linha reta por 
11,00m confrontando com a Rua 21; deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m 
confrontando com o Lote 1 da Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m 
confrontando com o Lote 23 da Quadra 15; deflete à direita e segue em linha reta por 5,00m 
fazendo frente para a Avenida 2 (trecho 2), onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 
262,62m² (Duzentos e sessenta e dois metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
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QUADRA 16 
 
LOTE nº 1 (um) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 2 da Quadra 16 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 
16; deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 30 da Quadra 16; 
deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 24 (trecho1); deflete à 
direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com 
a Rua 24 (trecho1); segue em linha reta por 5,00m fazendo frente para a Rua 8, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois metros e sessenta e 
dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 2 (dois) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 3 da Quadra 16 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 
16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 29 da Quadra 16; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 1 da Quadra 16; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 2 da Quadra 16 de quem olha da Rua 8. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 3 da Quadra 16; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 29 da Quadra 16; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 8. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 3 (três) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 4 da Quadra 16 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 
16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 28 da Quadra 16; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 16; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 3 da Quadra 16 de quem olha da Rua 8. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 28 da Quadra 16; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 2 da Quadra 16; medindo 1,50m confrontando com a Rua 8. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
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LOTE nº 4 (quatro) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 5 da Quadra 16 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 
16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 27 da Quadra 16; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 16; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 4 da Quadra 16 de quem olha da Rua 8. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 5 da Quadra 16; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 27 da Quadra 16; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 8. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 5 (cinco) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 6 da Quadra 16 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 
16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 26 da Quadra 16; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 16; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 5 da Quadra 16 de quem olha da Rua 8. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 26 da Quadra 16; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 4 da Quadra 16; medindo 1,50m confrontando com a Rua 8. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 6 (seis) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 7 da Quadra 16 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 
16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 25 da Quadra 16; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 16; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 7 (sete) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 8 da Quadra 16 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da Quadra 
16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 24 da Quadra 16; 
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deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 16; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 8 (oito) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 9 da Quadra 16 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da Quadra 
16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 23 da Quadra 16; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 16; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 9 (nove) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 10 da Quadra 16 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 22 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 10 (dez) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 11 da Quadra 16 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 21 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 11 (onze) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 12 da Quadra 16 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 20 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 12 (doze) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 13 da Quadra 16 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 19 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde 
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encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 13 (treze) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 14 da Quadra 16 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 14 (quatorze) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 15 da Quadra 16 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 15 (quinze) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção da Rua 8 e Rua 11, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 8 
para o lote, segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 11; deflete à direita e segue 
em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 16 da Quadra 16; deflete à direita e segue em 
linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da Quadra 16; deflete à direita e segue em 
linha reta por 5,00m confrontando com a Rua 8, daí deflete à direita e segue em curva (raio: 
9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com a Rua 8, onde encontra o ponto 
de partida, totalizando 19,14m de frente. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e 
dois metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 16 (dezesseis) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 17 da Quadra 16 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 11; deflete 
à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando 
com a Rua 11; segue em linha reta por 5,00m fazendo frente para a Rua 7, onde encontra o ponto 
de partida. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois metros e sessenta e dois 
centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 17 (dezessete) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 18 da Quadra 16 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 14 da 
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Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 7, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 17 da Quadra 16 de quem olha da Rua 7. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 18 da Quadra 16; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 14 da Quadra 16; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 7. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 18 (dezoito) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 19 da Quadra 16 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 19 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 7, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 18 da Quadra 16 de quem olha da Rua 7. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 13 da Quadra 16; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 17 da Quadra 16; medindo 1,50m confrontando com a Rua 7. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 19 (dezenove) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 20 da Quadra 16 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 20 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 7, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 19 da Quadra 16 de quem olha da Rua 7. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 20 da Quadra 16; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 12 da Quadra 16; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
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confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 7. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 20 (vinte) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 21 da Quadra 16 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 21 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 19 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 7, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 20 da Quadra 16 de quem olha da Rua 7. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 11 da Quadra 16; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 19 da Quadra 16; medindo 1,50m confrontando com a Rua 7. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 21 (vinte e um) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 22 da Quadra 16 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 22 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 20 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 7, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 21 da Quadra 16 de quem olha da Rua 7. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 22 da Quadra 16; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 10 da Quadra 16; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 7. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 22 (vinte e dois) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 23 da Quadra 16 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 23 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 9 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 21 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 7, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
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Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 22 da Quadra 16 de quem olha da Rua 7. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 9 da Quadra 16; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 21 da Quadra 16; medindo 1,50m confrontando com a Rua 7. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 23 (vinte e três) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 24 da Quadra 16 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 24 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 8 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 22 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 7, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 24 (vinte e quatro) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início 
na intersecção do Lote 25 da Quadra 16 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 25 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 7 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 23 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 7, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 25 (vinte e cinco) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 26 da Quadra 16 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 26 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 6 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 24 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 7, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 26 (vinte e seis) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 27 da Quadra 16 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 27 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 5 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 25 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 7, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
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LOTE nº 27 (vinte e sete) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 28 da Quadra 16 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 28 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 4 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 26 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 7, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 28 (vinte e oito) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 29 da Quadra 16 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 29 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 3 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 27 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 7, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 29 (vinte e nove) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 30 da Quadra 16 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 30 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 2 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 28 da 
Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 7, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 30 (trinta) da Quadra 16 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção da Rua 7 e Rua 24 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada Rua 7 para o lote, deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
90°00’00”) por 14,14m confrontando com a Rua 24 (trecho 1); segue em linha reta por 11,00m 
confrontando com a Rua 24 (trecho 1); deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m 
confrontando com o Lote 1 da Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m 
confrontando com o Lote 29 da Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 5,00m 
fazendo frente para a Rua 7, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 262,62m² 
(Duzentos e sessenta e dois metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
 
QUADRA 17 
 
LOTE nº 1 (um) da Quadra 17 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 2 da Quadra 17 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 2 da Quadra 
17; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 da Quadra 17; 
deflete à direita e segue em linha reta por 4,75m confrontando com a Rua 23 (trecho 1); deflete à 
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direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com 
a Rua 23 (trecho 1); segue em linha reta por 11,00m fazendo frente para a Rua 8, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 257,62m² (Duzentos e cinquenta e sete metros e sessenta e 
dois centímetros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 1 da Quadra 17 de quem olha da Rua 8. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 13,75m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 2 da Quadra 17; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 15 da Quadra 17; medindo 13,75m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 8. Totalizando uma 
área de 20,62m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 2 (dois) da Quadra 17 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 3 da Quadra 17 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 
17; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 13 da Quadra 17; 
deflete à direita e segue em linha reta por 6,25m confrontando com o Lote 15 da Quadra 17; segue 
em linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 1 da Quadra 17; deflete à direita e segue em 
linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma 
área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 2 da Quadra 17 de quem olha da Rua 8. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 13 da Quadra 17; medindo 6,25m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 15 da Quadra 17; medindo 13,75m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 1 da Quadra 17; medindo 1,50m confrontando com a Rua 8. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 3 (três) da Quadra 17 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 4 da Quadra 17 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 
17; deflete à direita e segue em linha reta por 11,03m confrontando com o Lote 12 da Quadra 17; 
segue em linha reta por 1,47m confrontando com o Lote 13 da Quadra 17; deflete à direita e segue 
em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 17; deflete à direita e segue em 
linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma 
área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 3 da Quadra 17 de quem olha da Rua 8. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 4 da Quadra 17; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o 12  da Quadra 17; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
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confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 8. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 4 (quatro) da Quadra 17 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 5 da Quadra 17 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 
17; deflete à direita e segue em linha reta por 9,56m confrontando com o Lote 11 da Quadra 17; 
segue em linha reta por 2,94m confrontando com o Lote 12 da Quadra 17; deflete à direita e segue 
em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 17; deflete à direita e segue em 
linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma 
área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 4 da Quadra 17 de quem olha da Rua 8. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 12 da Quadra 17; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 3 da Quadra 17; medindo 1,50m confrontando com a Rua 8. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 5 (cinco) da Quadra 17 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 6 da Quadra 17 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,31m confrontando com o Lote 6 da Quadra 
17; deflete à direita e segue em curva por 6,56m confrontando com o Lote 10 da Quadra 17; segue 
em linha reta por 1,55m confrontando com o Lote 10 da Quadra 17; segue em linha reta por 4,40m 
confrontando com o Lote 11 da Quadra 17; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m 
confrontando com o Lote 4 da Quadra 17; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m 
fazendo frente para a Rua 8, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,67m² 
(Duzentos e cinquenta metros e sessenta e sete centímetros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 5 da Quadra 17 de quem olha da Rua 8. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 6 da Quadra 17; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 10 da Quadra 17; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 8. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 6 (seis) da Quadra 17 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 7 da Quadra 17 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 13,45m confrontando com o Lote 7 da Quadra 
17; segue em linha reta por 7,69m confrontando com o Lote 8 da Quadra 17; deflete à direita e 
segue em curva por 12,56m confrontando com o Lote 10 da Quadra 17; deflete à direita e segue 
em linha reta por 20,31m confrontando com o Lote 5 da Quadra 17; deflete à direita e segue em 
linha reta por 5,26m confrontando com a Rua 8, daí deflete à direita e segue em curva (raio: 
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39,00m e ângulo central: 26°04’36”) por 15,82m confrontando com a Rua 8, onde encontra o 
ponto de partida, totalizando 21,08m de frente. Totaliza uma área de 353,39m² (Trezentos e 
cinquenta e três metros e trinta e nove centímetros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 6 da Quadra 17 de quem olha da Rua 8. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,31m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,51m de comprimento confrontando com o 
Lote 10 da Quadra 17; medindo 20,31m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 5 da Quadra 17; medindo 1,50m confrontando com a Rua 8. Totalizando uma área de 
30,92m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 7 (sete) da Quadra 17 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 8 da Quadra 17 e a Rua 24 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de quem 
olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,96m confrontando com o Lote 8 da 
Quadra 17; deflete à direita e segue em linha reta por 13,45m confrontando com o Lote 6 da 
Quadra 17; deflete à direita e segue em curva (raio: 39,00m e ângulo central: 26°04’36”) por 
1,93m confrontando com a Rua 8; segue em linha reta por 10,71m confrontando com a Rua 8; 
deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m 
confrontando com a Rua 24 (trecho 1), daí segue em linha reta por 4,48m confrontando com a Rua 
24 (trecho 1), onde encontra o ponto de partida, totalizando 18,62m de frente. Totaliza uma área 
de 269,63m² (Duzentos e sessenta e nove metros e sessenta e três centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 8 (oito) da Quadra 17 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 9 da Quadra 17 e a Rua 24 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de quem 
olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,33m confrontando com o Lote 9 da 
Quadra 17; deflete à direita e segue em linha reta por 4,83m confrontando com o Lote 10  da 
Quadra 17; segue em linha reta por 7,69m confrontando com o Lote 6 da Quadra 17; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,96m confrontando com o Lote 7 da Quadra 17; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 24 (trecho 1), onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 258,05m² (Duzentos e cinquenta e oito metros e cinco 
centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 9 (nove) da Quadra 17 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 10 da Quadra 17 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 13,94m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 17; segue em linha reta por 1,48m confrontando com o Lote 10 da Quadra 17; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,33m confrontando com o Lote 8 da Quadra 17; deflete à 
direita e segue em linha reta por 5,03m confrontando com a Rua 24 (trecho 1); deflete à direita e 
segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 88°55’49”) por 13,97m confrontando com a Rua 24 
(trecho 1); deflete à direita e em seguida à esquerda e segue em curva (raio: 50,00m e ângulo 
central: 25°00’25”) por 10,83m fazendo frente para a Rua 7, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 268,18m² (Duzentos e sessenta e oito metros e dezoito centímetros 
quadrados). 
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LOTE nº 10 (dez) da Quadra 17 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 11 da Quadra 17 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 17; deflete à direita e segue em linha reta por 1,55m confrontando com o Lote 5 da 
Quadra 17; deflete à direita e segue em curva por 6,56m confrontando com o Lote 5 da Quadra 
17; deflete à direita e segue em curva por 12,56m confrontando com o Lote 6 da Quadra 17; 
deflete à direita e segue em linha reta por 4,83m confrontando com o Lote 8 da Quadra 17; segue 
em linha reta por 1,48m confrontando com o Lote 9 da Quadra 17; segue em linha reta por 13,94m 
confrontando com o Lote 9 da Quadra 17; deflete à direita e em seguida à esquerda e segue em 
curva (raio: 50,00m e ângulo central: 25°00’25”) por 10,99m confrontando com a Rua 7, daí 
segue em linha reta por 1,55m confrontando com a Rua 7, onde encontra o ponto de partida, 
totalizando 12,54m de frente. Totaliza uma área de 332,13m² (Trezentos e trinta e dois metros e 
treze centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 11 (onze) da Quadra 17 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 12 da Quadra 17 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 17; deflete à direita e segue em linha reta por 9,56m confrontando com o Lote 4 da 
Quadra 17; segue em linha reta por 4,40m confrontando com o Lote 5 da Quadra 17; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da Quadra 17; deflete à 
direita e segue em linha reta por 13,97m fazendo frente para a Rua 7, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 279,36m² (Duzentos e setenta e nove metros e trinta e seis 
centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 12 (doze) da Quadra 17 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 13 da Quadra 17 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 17; deflete à direita e segue em linha reta por 11,03m confrontando com o Lote 3 da 
Quadra 17; segue em linha reta por 2,94m confrontando com o Lote 4 da Quadra 17; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da Quadra 17; deflete à 
direita e segue em linha reta por 13,97m fazendo frente para a Rua 7, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 279,36m² (Duzentos e setenta e nove metros e trinta e seis 
centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 13 (treze) da Quadra 17 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 14 da Quadra 17 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 17; segue em linha reta por 6,25m confrontando com o Lote 15 da Quadra 17; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 2 da Quadra 17; segue em linha 
reta por 1,47m confrontando com o Lote 3 da Quadra 17; deflete à direita e segue em linha reta 
por 20,00m confrontando com o Lote 12 da Quadra 17; deflete à direita e segue em linha reta por 
13,97m fazendo frente para a Rua 7, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 
279,36m² (Duzentos e setenta e nove metros e trinta e seis centímetros quadrados). 
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LOTE nº 14 (quatorze) da Quadra 17 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 15 da Quadra 17 e a Rua 23 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de quem 
olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 
da Quadra 17; deflete à direita e segue em linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 17; deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 7; deflete à 
direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com 
a Rua 23 (trecho 1), daí segue em linha reta por 4,75m confrontando com a Rua 23 (trecho 1), 
onde encontra o ponto de partida, totalizando 18,89m de frente. Totaliza uma área de 257,62m² 
(Duzentos e cinquenta e sete metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 15 (quinze) da Quadra 17 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 15 da Quadra 17 e a Rua 23 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de quem 
olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 1 da 
Quadra 17; deflete à direita e segue em linha reta por 6,25m confrontando com o Lote 2 da 
Quadra 17; segue em linha reta por 6,25m confrontando com o Lote 13 da Quadra 17;  deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da Quadra 17; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 23 (trecho 1), onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada nos fundos do 
Lote 15 da Quadra 17 de quem olha da Rua 23 (trecho 1). A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 1,50m de comprimento na 
lateral direita confrontando com o Lote 1 da Quadra 17; medindo 6,25m de comprimento 
confrontando com o Lote 2 da Quadra 17; medindo 6,25m de comprimento confrontando com o 
Lote 13 da Quadra 17; medindo 1,50m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 14 da Quadra 17; medindo 12,50m de comprimento confrontando com o próprio Lote. 
Totalizando uma área de 18,75m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
 
QUADRA 18 
 
LOTE nº 1 (um) da Quadra 18 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 2 da Quadra 18 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 
18; deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 18 da Quadra 18; 
deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Avenida 1; deflete à direita 
e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com a Rua 
8, daí segue em linha reta por 5,00m confrontando com a Rua 8, onde encontra o ponto de partida, 
totalizando 19,14m de frente. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois metros e 
sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 2 (dois) da Quadra 18 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 3 da Quadra 18 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 
18; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 17 da Quadra 18; 
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deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 1 da Quadra 18; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 2 da Quadra 18 de quem olha da Rua 8. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 3 da Quadra 18; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 17 da Quadra 18; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 8. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 3 (três) da Quadra 18 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 4 da Quadra 18 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 
18; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 16 da Quadra 18; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 18; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 3 da Quadra 18 de quem olha da Rua 8. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 16 da Quadra 18; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 2 da Quadra 18; medindo 1,50m confrontando com a Rua 8. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 4 (quatro) da Quadra 18 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 5 da Quadra 18 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 
18; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 15 da Quadra 18; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 18; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 4 da Quadra 18 de quem olha da Rua 8. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 5 da Quadra 18; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 15 da Quadra 18; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 8. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 



 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.

101

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreTerça-feira, 13 de julho de 2021 Ano V | Edição nº 1014

 
 

 
 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

101 
 

LOTE nº 5 (cinco) da Quadra 18 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 6 da Quadra 18 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 
18; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 14 da Quadra 18; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 18; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 5 da Quadra 18 de quem olha da Rua 8. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 14 da Quadra 18; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 4 da Quadra 18; medindo 1,50m confrontando com a Rua 8. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 6 (seis) da Quadra 18 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 7 da Quadra 18 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 
18; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 13 da Quadra 18; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 18; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 6 da Quadra 18 de quem olha da Rua 8. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 7 da Quadra 18; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 13 da Quadra 18; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 8. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
  
LOTE nº 7 (sete) da Quadra 18 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 8 da Quadra 18 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da Quadra 
18; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 12 da Quadra 18; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 18; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 7 da Quadra 18 de quem olha da Rua 8. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 12 da Quadra 18; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
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Lote 6 da Quadra 18; medindo 1,50m confrontando com a Rua 8. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 8 (oito) da Quadra 18 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 9 da Quadra 18 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da Quadra 
18; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 11 da Quadra 18; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 18; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 8 da Quadra 18 de quem olha da Rua 8. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 9 da Quadra 18; medindo 3,00m de comprimento 
confrontando com o Lote 11 da Quadra 18; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 3,00m confrontando com a Rua 8. Totalizando uma 
área de 60,00m². A faixa possui uma largura de 3,00m. 
 
LOTE nº 9 (nove) da Quadra 18 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção da Rua 8 e Rua 23 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua 8 para o lote, deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
90°00’00”) por 14,14m confrontando com a Rua 23 (trecho 1); segue em linha reta por 11,00m 
confrontando com a Rua 23 (trecho 1); deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m 
confrontando com o Lote 10 da Quadra 18; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m 
confrontando com o Lote 8 da Quadra 18; deflete à direita e segue em linha reta por 5,00m 
fazendo frente para a Rua 8, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 262,62m² 
(Duzentos e sessenta e dois metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 10 (dez) da Quadra 18 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 11 da Quadra 18 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 18; deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 9 da 
Quadra 18; deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 23 (trecho 
1); deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m 
confrontando com a Rua 23 (trecho 1); segue em linha reta por 5,00m fazendo frente para a Rua 7, 
onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois 
metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 11 (onze) da Quadra 18 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 12 da Quadra 18 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 18; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 8 da 
Quadra 18; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 18; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 7, onde 
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encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 12 (doze) da Quadra 18 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 13 da Quadra 18 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 18; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 7 da 
Quadra 18; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 18; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 7, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 13 (treze) da Quadra 18 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 14 da Quadra 18 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 18; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 6 da 
Quadra 18; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 18; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 7, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 14 (quatorze) da Quadra 18 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 15 da Quadra 18 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 18; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 5 da 
Quadra 18; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 18; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 7, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 15 (quinze) da Quadra 18 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 16 da Quadra 18 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 18; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 4 da 
Quadra 18; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 18; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 7, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 16 (dezesseis) da Quadra 18 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 17 da Quadra 18 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 18; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 3 da 
Quadra 18; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 18; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 7, onde 
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encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 17 (dezessete) da Quadra 18 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 18 da Quadra 18 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 18; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 2 da 
Quadra 18; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 18; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 7, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 18 (dezoito) da Quadra 18 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção da Avenida 1 e a Rua 7, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada 
rua 7 para o lote, segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Avenida 1; deflete à direita 
e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 1 da Quadra 18; deflete à direita e 
segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da Quadra 18; deflete à direita e 
segue em linha reta por 5,00m confrontando com a Rua 7, daí segue em curva (raio: 9,00m e 
ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com a Rua 7, onde encontra o ponto de 
partida, totalizando 19,14m de frente. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois 
metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
 
QUADRA 19 
 
LOTE nº 1 (um) da Quadra 19 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 2 da Quadra 19 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 
19; deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 18 da Quadra 19; 
deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Avenida 1; deflete à direita 
e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com a Rua 
9, daí segue em linha reta por 5,00m confrontando com a Rua 9, onde encontra o ponto de partida, 
totalizando 19,14m de frente. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois metros e 
sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 2 (dois) da Quadra 19 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 3 da Quadra 19 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 
19; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 17 da Quadra 19; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 1 da Quadra 19; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 2 da Quadra 19 de quem olha da Rua 9. A considerar que o observador situa-se 
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sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 3 da Quadra 19; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 17 da Quadra 19; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 9. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 3 (três) da Quadra 19 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 4 da Quadra 19 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 
19; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 16 da Quadra 19; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 19; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 3 da Quadra 19 de quem olha da Rua 9. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 16 da Quadra 19; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 2 da Quadra 19; medindo 1,50m confrontando com a Rua 9. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
  
LOTE nº 4 (quatro) da Quadra 19 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 5 da Quadra 19 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 
19; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 15 da Quadra 19; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 19; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 4 da Quadra 19 de quem olha da Rua 9. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 5 da Quadra 19; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 15 da Quadra 19; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 9. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 5 (cinco) da Quadra 19 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 6 da Quadra 19 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 
19; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 14 da Quadra 19; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 19; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
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Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 5 da Quadra 19 de quem olha da Rua 9. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 14 da Quadra 19; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 4 da Quadra 19; medindo 1,50m confrontando com a Rua 9. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 6 (seis) da Quadra 19 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 7 da Quadra 19 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 
19; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 13 da Quadra 19; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 19; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 6 da Quadra 19 de quem olha da Rua 9. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 7 da Quadra 19; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 13 da Quadra 19; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 9. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 7 (sete) da Quadra 19 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 8 da Quadra 19 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da Quadra 
19; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 12 da Quadra 19; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 19; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 7 da Quadra 19 de quem olha da Rua 9. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 12 da Quadra 19; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 6 da Quadra 19; medindo 1,50m confrontando com a Rua 9. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 8 (oito) da Quadra 19 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 9 da Quadra 19 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da Quadra 
19; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 11 da Quadra 19; 
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deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 19; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 8 da Quadra 19 de quem olha da Rua 9. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 9 da Quadra 19; medindo 3,00m de comprimento 
confrontando com o Lote 11 da Quadra 19; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 3,00m confrontando com a Rua 9. Totalizando uma 
área de 60,00m². A faixa possui uma largura de 3,00m. 
 
LOTE nº 9 (nove) da Quadra 19 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção da Rua 9 e Rua 23 (trecho 1), deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada Rua 9 para o lote, deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
90°00’00”) por 14,14m confrontando com a Rua 23 (trecho 2); segue em linha reta por 11,00m 
confrontando com a Rua 23 (trecho 2); deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m 
confrontando com o Lote 10 da Quadra 19; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m 
confrontando com o Lote 8 da Quadra 19; deflete à direita e segue em linha reta por 5,00m 
fazendo frente para a Rua 9, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 262,62m² 
(Duzentos e sessenta e dois metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 10 (dez) da Quadra 19 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 11 da Quadra 19 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 19; deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 9 da 
Quadra 19; deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 23 (trecho 
2); deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m 
confrontando com a Rua 23 (trecho 2); segue em linha reta por 5,00m fazendo frente para a Rua 8, 
onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois 
metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 11 (onze) da Quadra 19 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 12 da Quadra 19 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 19; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 8 da 
Quadra 19; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 19; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 12 (doze) da Quadra 19 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 13 da Quadra 19 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 19; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 7 da 
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Quadra 19; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 19; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 13 (treze) da Quadra 19 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 14 da Quadra 19 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 19; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 6 da 
Quadra 19; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 19; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 14 (quatorze) da Quadra 19 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 15 da Quadra 19 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 19; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 5 da 
Quadra 19; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 19; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 15 (quinze) da Quadra 19 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 16 da Quadra 19 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 19; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 4 da 
Quadra 19; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 19; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 16 (dezesseis) da Quadra 19 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 17 da Quadra 19 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 19; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 3 da 
Quadra 19; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 19; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 17 (dezessete) da Quadra 19 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 18 da Quadra 19 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 19; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 2 da 
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Quadra 19; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 19; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 18 (dezoito) da Quadra 19 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção da Avenida 1 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada 
Rua 8 para o lote, segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Avenida 1; deflete à direita 
e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 1 da Quadra 19; deflete à direita e 
segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da Quadra 19; deflete à direita e 
segue em linha reta por 5,00m confrontando com a Rua 8, daí segue em curva (raio: 9,00m e 
ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com a Rua 8, onde encontra o ponto de 
partida, totalizando 19,14m de frente. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois 
metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
 
QUADRA 20 
 
LOTE nº 1 (um) da Quadra 20 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 2 da Quadra 20 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 2 da Quadra 
20; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 19 da Quadra 20; 
deflete à direita e segue em linha reta por 4,75m confrontando com a Rua 23 (trecho 2); deflete à 
direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com 
a Rua 23 (trecho 2); segue em linha reta por 11,00m fazendo frente para a Rua 9, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 257,62m² (Duzentos e cinquenta e sete metros e sessenta e 
dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 2 (dois) da Quadra 20 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 3 da Quadra 20 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 
20; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 17 da Quadra 20; 
deflete à direita e segue em linha reta por 6,25m confrontando com o Lote 19 da Quadra 20; segue 
em linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 1 da Quadra 20; deflete à direita e segue em 
linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma 
área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 2 da Quadra 20 de quem olha da Rua 9. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 17 da Quadra 20; medindo 6,25m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 19 da Quadra 20; medindo 13,75m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 1 da Quadra 20; medindo 1,50m confrontando com a Rua 9. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
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LOTE nº 3 (três) da Quadra 20 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 4 da Quadra 20 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 
20; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 16 da Quadra 20; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 20; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
  
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 3 da Quadra 20 de quem olha da Rua 9. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 4 da Quadra 20; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 16 da Quadra 20; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 9. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 4 (quatro) da Quadra 20 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 5 da Quadra 20 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 
20; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 15 da Quadra 20; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 20; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
  
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 4 da Quadra 20 de quem olha da Rua 9. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 15 da Quadra 20; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 3 da Quadra 20; medindo 1,50m confrontando com a Rua 9. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 5 (cinco) da Quadra 20 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 6 da Quadra 20 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 
20; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 14 da Quadra 20; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 20; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 5 da Quadra 20 de quem olha da Rua 9. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 6 da Quadra 20; medindo 1,50m de comprimento 
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confrontando com o Lote 14 da Quadra 20; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 9. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 6 (seis) da Quadra 20 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 7 da Quadra 20 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,36m confrontando com o Lote 7 da Quadra 
20; deflete à direita e segue em curva por 7,25m confrontando com o Lote 13 da Quadra 20; segue 
em linha reta por 5,26m confrontando com o Lote 13 da Quadra 20; deflete à direita e segue em 
linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 20; deflete à direita e segue em linha 
reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área 
de 250,87m² (Duzentos e cinquenta metros e oitenta e sete centímetros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 6 da Quadra 20 de quem olha da Rua 9. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 13 da Quadra 20; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 5 da Quadra 20; medindo 1,50m confrontando com a Rua 9. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 7 (sete) da Quadra 20 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 8 da Quadra 20 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 21,02m confrontando com o Lote 8 da Quadra 
20; deflete à direita e segue em curva por 7,63m confrontando com o Lote 12 da Quadra 20; segue 
em curva por 5,11m confrontando com o Lote 13 da Quadra 20; deflete à direita e segue em linha 
reta por 20,36m confrontando com o Lote 6 da Quadra 20; deflete à direita e segue em linha reta 
por 2,72m confrontando com a Rua  9, daí deflete à direita e segue em curva (raio: 50,00m e 
ângulo central: 26°04’36”) por 17,21m confrontando com a Rua 9, onde encontra o ponto de 
partida, totalizando 19,93m de frente. Totaliza uma área de 341,56m² (Trezentos e quarenta e um 
metros e cinquenta e seis centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 8 (oito) da Quadra 20 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 9 da Quadra 20 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 9 da Quadra 
20; segue em linha reta por 6,25m confrontando com o Lote 10 da Quadra 20; deflete à direita e 
segue em curva por 12,95m confrontando com o Lote 12 da Quadra 20; deflete à direita e segue 
em linha reta por 21,02m confrontando com o Lote 7 da Quadra 20; deflete à direita e segue em 
curva (raio: 50,00m e ângulo central: 26°04’36”) por 5,55m confrontando com a Rua 9, daí segue 
em linha reta por 9,67m confrontando com a Rua 9, onde encontra o ponto de partida, totalizando 
15,22m de frente. Totaliza uma área de 287,18m² (Duzentos e oitenta e sete metros e dezoito 
centímetros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 8 da Quadra 20 de quem olha da Rua 9. A considerar que o observador situa-se 
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sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 13,75m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 9 da Quadra 20; medindo 6,25m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 10 da Quadra 20; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 12 da Quadra 20; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 9. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 9 (nove) da Quadra 20 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 10 da Quadra 20 e a Rua 24 (trecho 2), deste ponto do lado esquerdo de quem 
olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 19,71m confrontando com o Lote 10 
da Quadra 20; deflete à direita e segue em linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 8 da 
Quadra 20; deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 9; deflete à 
direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com 
a Rua 24 (trecho 2), daí segue em linha reta por 4,75m confrontando com a Rua 24 (trecho 2), 
onde encontra o ponto de partida, totalizando 18,89m de frente. Totaliza uma área de Totaliza uma 
área de 257,62m² (Duzentos e cinquenta e sete metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 9 da Quadra 20 de quem olha da Rua 9. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 13,75m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 10 da Quadra 20; medindo 13,75m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 8 da Quadra 20; medindo 1,50m confrontando com a Rua 9. Totalizando uma área de 
20,62m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 10 (dez) da Quadra 20 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 11 da Quadra 20 e a Rua 24 (trecho 2), deste ponto do lado esquerdo de quem 
olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 19,71m confrontando com o Lote 11 
da Quadra 20; deflete à direita e segue em linha reta por 6,25m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 20; segue em linha reta por 6,25m confrontando com o Lote 8 da Quadra 20; deflete à 
direita e segue em linha reta por 19,71m confrontando com o Lote 9 da Quadra 20; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 24 (trecho 2), onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada nos fundos do 
Lote 10 da Quadra 20 de quem olha da Rua 24 (trecho 2). A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 1,50m de comprimento na 
lateral direita confrontando com o Lote 11 da Quadra 20; medindo 6,25m de comprimento 
confrontando com o Lote 12 da Quadra 20; medindo 6,25m de comprimento confrontando com o 
Lote 8 da Quadra 20; medindo 1,50m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 9 da Quadra 20; medindo 12,50m de comprimento confrontando com o próprio Lote. 
Totalizando uma área de 18,75m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 11 (onze) da Quadra 20 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 12 da Quadra 20 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
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mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 20; deflete à direita e segue em linha reta por 19,71m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 20; deflete à direita e segue em linha reta por 4,75m confrontando com a Rua 24 (trecho 
2); deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m 
confrontando com a Rua 24 (trecho 2); deflete à direita e segue em linha reta por 10,71m fazendo 
frente para a Rua 8, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 257,62m² (Duzentos e 
cinquenta e sete metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 12 (doze) da Quadra 20 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 13 da Quadra 20 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 20; deflete à direita e segue em curva por 7,63m confrontando com o Lote 7 da Quadra 
20; segue em curva por 12,95m confrontando com o Lote 8 da Quadra 20; deflete à direita e segue 
em linha reta por 6,25m confrontando com o Lote 10 da Quadra 20; segue em linha reta por 
13,75m confrontando com o Lote 11 da Quadra 20; deflete à direita e em seguida à esquerda e 
segue em curva (raio: 53,00m e ângulo central: 26°04’36”) por 14,86m fazendo frente para a Rua 
8, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 354,33m² (Trezentos e cinquenta e 
quatro metros e trinta e três centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 13 (treze) da Quadra 20 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 14 da Quadra 20 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 20; deflete à direita e segue em linha reta por 5,26m confrontando com o Lote 6 da 
Quadra 20; segue em curva por 7,25m confrontando com o Lote 6 da Quadra 20; segue em curva 
por 5,11m confrontando com o Lote 7 da Quadra 20; deflete à direita e segue em linha reta por 
20,00m confrontando com o Lote 12 da Quadra 20; deflete à direita e em seguida à esquerda e 
segue em curva (raio: 53,00m e ângulo central: 26°04’36”) por 8,97m confrontando com a Rua 8, 
daí segue em linha reta por 5,26m confrontando com a Rua 8, onde encontra o ponto de partida, 
totalizando 14,23m de frente. Totaliza uma área de 318,57m² (Trezentos e dezoito metros e 
cinquenta e sete centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 14 (quatorze) da Quadra 20 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 15 da Quadra 20 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 20; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 5 da 
Quadra 20; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 20; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 15 (quinze) da Quadra 20 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 16 da Quadra 20 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 20; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 4 da 
Quadra 20; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da 
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Quadra 20; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 16 (dezesseis) da Quadra 20 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 17 da Quadra 20 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 20; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 3 da 
Quadra 20; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 20; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 17 (dezessete) da Quadra 20 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 18 da Quadra 20 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 20; segue em linha reta por 6,25m confrontando com o Lote 19 da Quadra 20; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 2 da Quadra 20; deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 16 da Quadra 20; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
LOTE nº 18 (dezoito) da Quadra 20  do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 19 da Quadra 20 e a Rua 23 (trecho 2), deste ponto do lado esquerdo de quem 
olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 19 
da Quadra 20; deflete à direita e segue em linha reta por 13,75m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 20; deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 8; deflete à 
direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com 
a Rua 23 (trecho 2), daí segue em linha reta por 4,75m confrontando com a Rua 23 (trecho 2), 
onde encontra o ponto de partida, totalizando 18,89m de frente. Totaliza uma área de 257,62m² 
(Duzentos e cinquenta e sete metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 19 (dezenove) da Quadra 20 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 1 da Quadra 20 e a Rua 23 (trecho 2), deste ponto do lado esquerdo de quem 
olha da mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 1 da 
Quadra 20; deflete à direita e segue em linha reta por 6,25m confrontando com o Lote 2 da 
Quadra 20; segue em linha reta por 6,25m confrontando com o Lote 17 da Quadra 20;  deflete à 
direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 18 da Quadra 20; deflete à 
direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 23 (trecho 2), onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
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QUADRA 21 
 
LOTE nº 1 (um) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 2 da Quadra 21 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 
21; deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 30 da Quadra 21; 
deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 24 (trecho 2); deflete à 
direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com 
a Rua 24 (trecho2); segue em linha reta por 5,00m fazendo frente para a Rua 9, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois metros e sessenta e 
dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 2 (dois) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 3 da Quadra 21 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 
21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 29 da Quadra 21; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 1 da Quadra 21; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 2 da Quadra 21 de quem olha da Rua 9. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 3 da Quadra 21; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 29 da Quadra 21; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 9. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 3 (três) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 4 da Quadra 21 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 
21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 28 da Quadra 21; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 21; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 3 da Quadra 21 de quem olha da Rua 9. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 28 da Quadra 21; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 2 da Quadra 21; medindo 1,50m confrontando com a Rua 9. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
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LOTE nº 4 (quatro) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 5 da Quadra 21 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 
21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 27 da Quadra 21; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 21; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 4 da Quadra 21 de quem olha da Rua 9. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 5 da Quadra 21; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 27 da Quadra 21; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 9. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 5 (cinco) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 6 da Quadra 21 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 
21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 26 da Quadra 21; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 21; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 5 da Quadra 21 de quem olha da Rua 9. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 26 da Quadra 21; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 4 da Quadra 21; medindo 1,50m confrontando com a Rua 9. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 6 (seis) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 7 da Quadra 21 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 
21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 25 da Quadra 21; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 21; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 6 da Quadra 21 de quem olha da Rua 9. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 7 da Quadra 21; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 25 da Quadra 21; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
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confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 9. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 7 (sete) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 8 da Quadra 21 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da Quadra 
21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 24 da Quadra 21; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 21; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 7 da Quadra 21 de quem olha da Rua 9. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 24 da Quadra 21; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 6 da Quadra 21; medindo 1,50m confrontando com a Rua 9. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 8 (oito) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 9 da Quadra 21 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da Quadra 
21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 23 da Quadra 21; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 21; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 8 da Quadra 21 de quem olha da Rua 9. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 9 da Quadra 21; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 23 da Quadra 21; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 9. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 9 (nove) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 10 da Quadra 21 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 22 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
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Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 9 da Quadra 21 de quem olha da Rua 9. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 22 da Quadra 21; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 8 da Quadra 21; medindo 1,50m confrontando com a Rua 9. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 10 (dez) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 11 da Quadra 21 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 21 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 10 da Quadra 21 de quem olha da Rua 9. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 11 da Quadra 21; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 21 da Quadra 21; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 9. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 11 (onze) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 12 da Quadra 21 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 20 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 11 da Quadra 21 de quem olha da Rua 9. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 20 da Quadra 21; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 10 da Quadra 21; medindo 1,50m confrontando com a Rua 9. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 12 (doze) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 13 da Quadra 21 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
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Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 19 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 13 (treze) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 14 da Quadra 21 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 14 (quatorze) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 15 da Quadra 21 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 15 (quinze) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção da Rua 9 e Rua 11, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada rua 9 
para o lote, segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 11; deflete à direita e segue 
em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 16 da Quadra 21; deflete à direita e segue em 
linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da Quadra 21; deflete à direita e segue em 
linha reta por 5,00m confrontando com a Rua 9, daí deflete à direita e segue em curva (raio: 
9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com a Rua 9, onde encontra o ponto 
de partida, totalizando 19,14m de frente. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e 
dois metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 16 (dezesseis) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 17 da Quadra 21 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 11; deflete 
à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando 
com a Rua 8, daí segue em linha reta por 5,00m, onde encontra o ponto de partida, totalizando 
19,14m de frente. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois metros e sessenta e 
dois centímetros quadrados). 
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LOTE nº 17 (dezessete) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 18 da Quadra 21 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 18 (dezoito) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 19 da Quadra 21 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 19 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 19 (dezenove) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 20 da Quadra 21 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 20 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 20 (vinte) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 21 da Quadra 21 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 21 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 19 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 21 (vinte e um) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 22 da Quadra 21 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 22 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 20 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
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LOTE nº 22 (vinte e dois) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 23 da Quadra 21 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 23 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 9 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 21 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 23 (vinte e três) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 24 da Quadra 21 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 24 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 8 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 22 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 24 (vinte e quatro) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início 
na intersecção do Lote 25 da Quadra 21 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 25 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 7 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 23 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 25 (vinte e cinco) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 26 da Quadra 21 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 26 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 6 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 24 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 26 (vinte e seis) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 27 da Quadra 21 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 27 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 5 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 25 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
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LOTE nº 27 (vinte e sete) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 28 da Quadra 21 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 28 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 4 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 26 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 28 (vinte e oito) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 29 da Quadra 21 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 29 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 3 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 27 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 29 (vinte e nove) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 30 da Quadra 21 e a Rua 8, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 30 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 2 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 28 da 
Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 8, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 30 (trinta) da Quadra 21 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção da Rua 8 e Rua 24 (trecho 2), deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada Rua 8 para o lote, deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
90°00’00”) por 14,14m confrontando com a Rua 24 (trecho 2); segue em linha reta por 11,00m 
confrontando com a Rua 24 (trecho 2); deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m 
confrontando com o Lote 1 da Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m 
confrontando com o Lote 29 da Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 5,00m 
fazendo frente para a Rua 8, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 262,62m² 
(Duzentos e sessenta e dois metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
 
QUADRA 22 
 
LOTE nº 1 (um) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 2 da Quadra 22 e a Rua 10, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 
22; deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 30 da Quadra 22; 
deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 24 (trecho 3); deflete à 
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direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com 
a Rua 10, daí segue em linha reta por 5,00m confrontando com a Rua 10, onde encontra o ponto 
de partida, totalizando 19,14m de frente. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e 
dois metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 2 (dois) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 3 da Quadra 22 e a Rua 10, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 
22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 29 da Quadra 22; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 1 da Quadra 22; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 10, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 2 da Quadra 22 de quem olha da Rua 10. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 3 da Quadra 22; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 29 da Quadra 22; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 10. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 3 (três) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 4 da Quadra 22 e a Rua 10, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 
22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 28 da Quadra 22; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 22; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 10, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 3 da Quadra 22 de quem olha da Rua 10. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 28 da Quadra 22; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 2 da Quadra 22; medindo 1,50m confrontando com a Rua 10. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 4 (quatro) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 5 da Quadra 22 e a Rua 10, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 
22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 27 da Quadra 22; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 22; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 10, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
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Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 4 da Quadra 22 de quem olha da Rua 10. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 5 da Quadra 22; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 27 da Quadra 22; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 10. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 5 (cinco) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 6 da Quadra 22 e a Rua 10, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 
22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 26 da Quadra 22; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 22; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 10, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 5 da Quadra 22 de quem olha da Rua 10. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 26 da Quadra 22; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 4 da Quadra 22; medindo 1,50m confrontando com a Rua 10. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 6 (seis) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 7 da Quadra 22 e a Rua 10, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 
22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 25 da Quadra 22; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 22; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 10, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 6 da Quadra 22 de quem olha da Rua 10. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 7 da Quadra 22; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 25 da Quadra 22; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 10. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 7 (sete) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 8 da Quadra 22 e a Rua 10, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da Quadra 
22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 24 da Quadra 22; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 22; 
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deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 10, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
  
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 7 da Quadra 22 de quem olha da Rua 10. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 24 da Quadra 22; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 6 da Quadra 22; medindo 1,50m confrontando com a Rua 10. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 8 (oito) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 9 da Quadra 22 e a Rua 10, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da Quadra 
22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 23 da Quadra 22; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 22; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 10, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 8 da Quadra 22 de quem olha da Rua 10. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 9 da Quadra 22; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 23 da Quadra 22; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 10. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 9 (nove) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 10 da Quadra 22 e a Rua 10, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 22 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 10, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
  
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 9 da Quadra 22 de quem olha da Rua 10. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 22 da Quadra 22; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 8 da Quadra 22; medindo 1,50m confrontando com a Rua 10. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
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LOTE nº 10 (dez) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 11 da Quadra 22 e a Rua 10, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 21 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 10, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 10 da Quadra 22 de quem olha da Rua 10. A considerar que o observador situa-
se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento 
na lateral direita, confrontando com o Lote 11 da Quadra 22; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 21 da Quadra 22; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 10. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 11 (onze) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 12 da Quadra 22 e a Rua 10, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 20 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 10, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 11 da Quadra 22 de quem olha da Rua 10. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 20 da Quadra 22; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 10 da Quadra 22; medindo 1,50m confrontando com a Rua 10. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 12 (doze) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 13 da Quadra 22 e a Rua 10, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 19 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 10, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 12 da Quadra 22 de quem olha da Rua 10. A considerar que o observador situa-
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se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento 
na lateral direita, confrontando com o Lote 13 da Quadra 22; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 19 da Quadra 22; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 10. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 13 (treze) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 14 da Quadra 22 e a Rua 10, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 10, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
  
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 13 da Quadra 22 de quem olha da Rua 10. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 18 da Quadra 22; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 12 da Quadra 22; medindo 1,50m confrontando com a Rua 10. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 14 (quatorze) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 15 da Quadra 22 e a Rua 10, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 10, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 14 da Quadra 22 de quem olha da Rua 10. A considerar que o observador situa-
se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento 
na lateral direita, confrontando com o Lote 15 da Quadra 22; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 17 da Quadra 22; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 10. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 15 (quinze) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção da Rua 10 e Rua 11, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da mencionada Rua 
10 para o lote, segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 11; deflete à direita e 
segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 16 da Quadra 22; deflete à direita e 
segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da Quadra 22; deflete à direita e 
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segue em linha reta por 5,00m confrontando com a Rua 10, daí deflete à direita e segue em curva 
(raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com a Rua 10, onde encontra 
o ponto de partida, totalizando 19,14m de frente. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e 
sessenta e dois metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 15 da Quadra 22 de quem olha da Rua 10. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 16 da Quadra 22; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 14 da Quadra 22; medindo 1,50m confrontando com a Rua 10. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 16 (dezesseis) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 17 da Quadra 22 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 11; deflete 
à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando 
com a Rua 9, daí segue em linha reta por 5,00m, onde encontra o ponto de partida, totalizando 
19,14m de frente. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois metros e sessenta e 
dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 17 (dezessete) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 18 da Quadra 22 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
  
LOTE nº 18 (dezoito) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 19 da Quadra 22 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 19 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 19 (dezenove) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 20 da Quadra 22 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 20 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 12 da 
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Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 20 (vinte) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 21 da Quadra 22 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 21 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 19 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 21 (vinte e um) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 22 da Quadra 22 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 22 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 20 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 22 (vinte e dois) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 23 da Quadra 22 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 23 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 9 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 21 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 23 (vinte e três) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 24 da Quadra 22 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 24 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 8 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 22 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 24 (vinte e quatro) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início 
na intersecção do Lote 25 da Quadra 22 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 25 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 7 da 
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Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 23 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 25 (vinte e cinco) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 26 da Quadra 22 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 26 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 6 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 24 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 26 (vinte e seis) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 27 da Quadra 22 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 27 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 5 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 25 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 27 (vinte e sete) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 28 da Quadra 22 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 28 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 4 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 26 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 28 (vinte e oito) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 29 da Quadra 22 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 29 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 3 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 27 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 29 (vinte e nove) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 30 da Quadra 22 e a Rua 9, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 30 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 2 da 
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Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 28 da 
Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 9, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 30 (trinta) da Quadra 22 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção da Rua 9 e Rua 24 (trecho 3), deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada Rua 9 para o lote, deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
90°00’00”) por 14,14m confrontando com a Rua 24 (trecho 3); segue em linha reta por 11,00m 
confrontando com a Rua 24 (trecho 3); deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m 
confrontando com o Lote 1 da Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m 
confrontando com o Lote 29 da Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 5,00m 
fazendo frente para a Rua 9, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 262,62m² 
(Duzentos e sessenta e dois metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
 
QUADRA 23 
 
LOTE nº 1 (um) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 2 da Quadra 23 e a Rua 11, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 
23; deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 30 da Quadra 23; 
deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 24 (trecho 3); deflete à 
direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com 
a Rua 11, daí segue em linha reta por 5,00m confrontando com a Rua 11, onde encontra o ponto 
de partida, totalizando 19,14m de frente. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e 
dois metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
LOTE nº 2 (dois) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 3 da Quadra 23 e a Rua 11, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 
23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 29 da Quadra 23; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 1 da Quadra 23; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 11, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 2 da Quadra 23 de quem olha da Rua 11. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 3 da Quadra 23; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 29 da Quadra 23; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 11. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
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LOTE nº 3 (três) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 4 da Quadra 23 e a Rua 11, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 
23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 28 da Quadra 23; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 2 da Quadra 23; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 11, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 3 da Quadra 23 de quem olha da Rua 11. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 28 da Quadra 23; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 2 da Quadra 23; medindo 1,50m confrontando com a Rua 11. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 4 (quatro) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 5 da Quadra 23 e a Rua 11, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 
23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 27 da Quadra 23; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 3 da Quadra 23; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 11, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 4 da Quadra 23 de quem olha da Rua 11. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 5 da Quadra 23; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 27 da Quadra 23; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 11. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 5 (cinco) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 6 da Quadra 23 e a Rua 11, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 
23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 26 da Quadra 23; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 4 da Quadra 23; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 11, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 5 da Quadra 23 de quem olha da Rua 11. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 26 da Quadra 23; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
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Lote 4 da Quadra 23; medindo 1,50m confrontando com a Rua 11. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 6 (seis) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 7 da Quadra 23 e a Rua 11, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 
23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 25 da Quadra 23; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 5 da Quadra 23; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 11, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 6 da Quadra 23 de quem olha da Rua 11. A considerar que o observador situa-se 
sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 7 da Quadra 23; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 25 da Quadra 23; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 11. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 7 (sete) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 8 da Quadra 23 e a Rua 11, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da Quadra 
23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 24 da Quadra 23; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 6 da Quadra 23; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 11, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 7 da Quadra 23 de quem olha da Rua 11. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 24 da Quadra 23; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 6 da Quadra 23; medindo 1,50m confrontando com a Rua 11. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 8 (oito) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 9 da Quadra 23 e a Rua 11, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da Quadra 
23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 23 da Quadra 23; 
deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 7 da Quadra 23; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 11, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 8 da Quadra 23 de quem olha da Rua 11. A considerar que o observador situa-se 
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sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na 
lateral direita, confrontando com o Lote 9 da Quadra 23; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 23 da Quadra 23; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 11. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 9 (nove) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 10 da Quadra 23 e a Rua 11, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 22 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 8 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 11, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 9 da Quadra 23 de quem olha da Rua 11. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 22 da Quadra 23; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 8 da Quadra 23; medindo 1,50m confrontando com a Rua 11. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 10 (dez) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 11 da Quadra 23 e a Rua 11, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 21 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 9 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 11, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 10 da Quadra 23 de quem olha da Rua 11. A considerar que o observador situa-
se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento 
na lateral direita, confrontando com o Lote 11 da Quadra 23; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 21 da Quadra 23; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 11. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 11 (onze) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 12 da Quadra 23 e a Rua 11, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 20 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 10 da 
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Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 11, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 11 da Quadra 23 de quem olha da Rua 11. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 20 da Quadra 23; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 10 da Quadra 23; medindo 1,50m confrontando com a Rua 11. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 12 (doze) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 13 da Quadra 23 e a Rua 11, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 19 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 11, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 12 da Quadra 23 de quem olha da Rua 11. A considerar que o observador situa-
se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento 
na lateral direita, confrontando com o Lote 13 da Quadra 23; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 19 da Quadra 23; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 11. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 13 (treze) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 14 da Quadra 23 e a Rua 11, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 11, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 13 da Quadra 23 de quem olha da Rua 11. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 18 da Quadra 23; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 12 da Quadra 23; medindo 1,50m confrontando com a Rua 11. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
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LOTE nº 14 (quatorze) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 15 da Quadra 23 e a Rua 11, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 11, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral 
esquerda do Lote 14 da Quadra 23 de quem olha da Rua 11. A considerar que o observador situa-
se sobre a faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento 
na lateral direita, confrontando com o Lote 15 da Quadra 23; medindo 1,50m de comprimento 
confrontando com o Lote 17 da Quadra 23; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda 
confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m confrontando com a Rua 11. Totalizando uma 
área de 30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m. 
 
LOTE nº 15 (quinze) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção da Rua 11 e o Lote 16 da Quadra 23, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada Rua 11 para o lote, segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 5,00m confrontando com a Rua 11, daí 
deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m 
confrontando com a Rua 11 e daí segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 11, 
onde encontra o ponto de partida, totalizando 30,14m de frente. Totaliza uma área de 262,62m² 
(Duzentos e sessenta e dois metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
Inclui em seu interior Faixa Não Edificável com a seguinte descrição: Localizada na lateral direita 
do Lote 15 da Quadra 23 de quem olha da Rua 11. A considerar que o observador situa-se sobre a 
faixa não edificável e olha em direção à referida rua: medindo 20,00m de comprimento na lateral 
direita, confrontando com o próprio Lote; medindo 1,50m de comprimento confrontando com o 
Lote 16 da Quadra 23; medindo 20,00m de comprimento na lateral esquerda confrontando com o 
Lote 14 da Quadra 23; medindo 1,50m confrontando com a Rua 11. Totalizando uma área de 
30,00m². A faixa possui uma largura de 1,50m 
 
LOTE nº 16 (dezesseis) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 17 da Quadra 23 e a Rua 10, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 15 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 11; deflete 
à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando 
com a Rua 10, daí segue em linha reta por 5,00m, onde encontra o ponto de partida, totalizando 
19,14m de frente. Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois metros e sessenta e 
dois centímetros quadrados). 
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LOTE nº 17 (dezessete) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 18 da Quadra 23 e a Rua 10, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 16 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 10, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 18 (dezoito) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 19 da Quadra 23 e a Rua 10, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 19 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 13 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 17 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 10, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 19 (dezenove) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 20 da Quadra 23 e a Rua 10, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 20 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 12 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 18 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 10, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 20 (vinte) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 21 da Quadra 23 e a Rua 10, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 21 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 19 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 10, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 21 (vinte e um) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 22 da Quadra 23 e a Rua 10, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 22 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 10 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 20 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 10, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
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LOTE nº 22 (vinte e dois) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 23 da Quadra 23 e a Rua 10, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 23 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 9 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 21 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 10, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 23 (vinte e três) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 24 da Quadra 23 e a Rua 10, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 24 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 8 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 22 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 10, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 24 (vinte e quatro) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início 
na intersecção do Lote 25 da Quadra 23 e a Rua 10, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 25 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 7 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 23 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 10, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 25 (vinte e cinco) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 26 da Quadra 23 e a Rua 10, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 26 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 6 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 24 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 10, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 26 (vinte e seis) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 27 da Quadra 23 e a Rua 10, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 27 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 5 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 25 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 10, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
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LOTE nº 27 (vinte e sete) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 28 da Quadra 23 e a Rua 10, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 28 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 4 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 26 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 10, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 28 (vinte e oito) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 29 da Quadra 23 e a Rua 10, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 29 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 3 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 27 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 10, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 29 (vinte e nove) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção do Lote 30 da Quadra 23 e a Rua 10, deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada rua para o lote, segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 30 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m confrontando com o Lote 2 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 28 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 12,50m fazendo frente para a Rua 10, onde 
encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 250,00m² (Duzentos e cinquenta metros 
quadrados). 
 
LOTE nº 30 (trinta) da Quadra 23 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na 
intersecção da Rua 10 e Rua 24 (trecho 3), deste ponto do lado esquerdo de quem olha da 
mencionada Rua 10 para o lote, segue em linha reta por 11,00m confrontando com a Rua 24 
(trecho 3); deflete à direita e segue em linha reta por 14,00m confrontando com o Lote 1 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m confrontando com o Lote 29 da 
Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 5,00m confrontando com a Rua 10, daí 
deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m 
confrontando com a Rua 10, onde encontra o ponto de partida, totalizando 19,14m de frente. 
Totaliza uma área de 262,62m² (Duzentos e sessenta e dois metros e sessenta e dois centímetros 
quadrados). 
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ÁREAS INSTITUCIONAIS 
 
 
ÁREA INSTITUCIONAL 1 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
da Rua 2 do Loteamento São Francisco de Avaré e Prefeitura Municipal Estância Turística de 
Avaré, Sistema de lazer Vila Operária, Matrícula nº 49.936 CRI Avaré / SP, deste ponto segue em 
linha reta por 29,60m confrontado com o Sistema de lazer – Vila Operária, de propriedade da 
Prefeitura Municipal Estância Turística de Avaré, Matrícula nº 49.936 CRI Avaré / SP; deflete à 
direita e segue em curva (raio: 23,00m e ângulo central: 19º24’47”) por 5,96m confrontando com 
o Alargamento da Estrada Municipal do Bairro dos Rochas - Prefeitura Municipal Estância 
Turística de Avaré; segue em linha reta por 93,46m, totalizando 99,42m de frente para o 
Alargamento da Estrada Municipal do Bairro dos Rochas - Prefeitura Municipal Estância Turística 
de Avaré; deflete à direita e segue em curva (raio: 7,45m e ângulo central: 173º26’11”) por 
11,275m confrontando com a Rua 18 – trecho 2; segue em curva (raio: 7,45m e ângulo central: 
173º26’11”) por 11,275m confrontando com a Rua 2; segue em linha reta por 109,95m 
confrontando com a Rua 2, totalizando 121,225m de frente para a Rua 2, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 2.264,23m² (Dois mil, duzentos e sessenta e quatro metros e vinte e 
três centímetros quadrados). Possui destinação de equipamento público comunitário. 
 
ÁREA INSTITUCIONAL 2 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
da Rua 1 e Rua 18 -  trecho 2, deste ponto deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo 
central: 89º59’59”) por 14,14m confrontando com a Rua 18 -  trecho 2; segue em linha reta por 
47,28m confrontando com a Rua 18 -  trecho 2; deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e 
ângulo central: 96º33’50”) por 15,17m confrontando com a Rua 18 -  trecho 2, totalizando 76,59m 
de frente para a Rua 18 – trecho 2; segue em linha reta por 48,58m confrontando com o 
Alargamento da Estrada Municipal do Bairro dos Rochas - Prefeitura Municipal Estância Turística 
de Avaré; segue em linha reta por 111,10m confrontando com o Alargamento da Estrada 
Municipal do Bairro dos Rochas - Prefeitura Municipal Estância Turística de Avaré, totalizando 
159,68m de frente para o Alargamento da Estrada Municipal do Bairro dos Rochas - Prefeitura 
Municipal Estância Turística de Avaré; deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo 
central: 87º57’09”) por 13,82m confrontando com a Avenida 1; segue em linha reta por 36,71m 
confrontando com a Avenida 1, totalizando 50,53m de frente para a Avenida 1; deflete à direita e 
segue em linha reta por 10,00m confrontando com a E.P.U. 2; deflete à esquerda e segue em linha 
reta por 10,00m confrontando com a E.P.U. 2; deflete à direita e segue em linha reta por 159,00m 
fazendo frente para a Rua 1, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 10.403,96m² 
(Dez mil, quatrocentos e três metros e noventa e seis centímetros quadrados). Possui destinação de 
equipamento público comunitário. 
 
ÁREA INSTITUCIONAL 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na  intersecção 
da Rua 11 e Fazenda Brabância Gleba B de propriedade de Tuim Corretagem Ltda  Matrícula nº 
80.410 CRI Avaré / SP e o ponto denominado YOWY-V-0086; deste ponto segue em linha reta 
por 88,12m confrontando com a Rua 11; deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo 
central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com a Rua 11, totalizando 102,26m de frente para a 
Rua 11; segue em linha reta por 11,94m confrontando com a Rua 24 - trecho 3; deflete à direita e 
segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 44º20’29”) por 6,97m confrontando com a Rua 24 - 
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trecho 3, totalizando 18,91m de frente para a Rua 24 – trecho 3; segue em linha reta por 15,99m 
confrontando com o Alargamento da Estrada Municipal do Bairro dos Rochas -  Prefeitura 
Municipal Estância Turística de Avaré; deflete à direita e segue em linha reta por 78,99m 
confrontando com o Alargamento da Estrada Municipal do Bairro dos Rochas -  Prefeitura 
Municipal Estância Turística de Avaré; totalizando 94,98m de frente para o Alargamento da 
Estrada Municipal do Bairro dos Rochas - Prefeitura Municipal Estância Turística de Avaré; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,80m confrontando com a E.P.U. 3; deflete à esquerda 
e segue em linha reta por 9,17m confrontando com a E.P.U. 3; deflete à esquerda e segue em linha 
reta por 6,60m confrontando com a E.P.U. 3; deflete à direita e segue em linha reta por 77,97m 
confrontando com Fazenda Brabância Gleba B de propriedade de Tuim Corretagem Ltda 
Matrícula nº 80.410 CRI Avaré / SP, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 
5.933,85m² (Cinco mil, novecentos e trinta e três metros e oitenta e cinco centímetros quadrados). 
Possui destinação de equipamento público comunitário. 
 
ÁREA INSTITUCIONAL 4 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção 
da Fazenda Brabância Gleba B de propriedade de Tuim Corretagem Ltda  Matrícula nº 80.410 
CRI Avaré / SP,  Rua 7 e ponto denominado YOWY-V-0090, deste ponto segue em linha reta 
fazendo frente para a Rua 7 medindo 16,53m; deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e 
ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com a Rua 11; segue em linha reta por 
1,00m confrontando com a Rua 11, totalizando 15,14m de frente para a Rua 11; deflete à direita e 
segue em linha reta por 10,00m confrontando com a E.P.U. 4; deflete à esquerda e segue em linha 
reta por 10,00m confrontando com a E.P.U. 4; deflete à direita e segue em linha reta por 15,51m 
confrontando com a Fazenda Brabância Gleba B de propriedade de Tuim Corretagem Ltda 
Matrícula nº 80.410 CRI Avaré / SP;  deflete à direita e segue em linha reta por 20,00m 
confrontando com Fazenda Brabância Gleba B de propriedade de Tuim Corretagem Ltda  
Matrícula nº 80.410 CRI Avaré / SP, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 
393,05m² (Trezentos e noventa  três metros e cinco centímetros quadrados). Possui destinação de 
equipamento público comunitário. 

 
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS URBANOS 

 
EQUIPAMENTO PÚBLICO URBANO 1 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início 
na intersecção da Rua 2 e Lote 14 da Quadra 8, deste ponto segue em linha reta por 16,03m 
fazendo frente para a Rua 2; deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
66º03’03”) por 10,38m confrontando com a Rua 4; segue em linha reta por 11,30m confrontando 
com a Rua 4, totalizando 21,68m de frente para a Rua 4; deflete à direita e segue em linha reta por 
20,00m confrontando com o Lote 13 da Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 
12,50m confrontando com o Lote 15 da Quadra 8; segue em linha reta por 13,54m confrontando 
com o Lote 14 da Quadra 8, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 425,91m²     
(Quatrocentos e vinte e cinco metros e noventa e um centímetros quadrados). Possui destinação de 
equipamento público urbano - Caixa d’água e Previsão de Poço Profundo. 
 
EQUIPAMENTO PÚBLICO URBANO 2 - do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início 
na intersecção da Rua 1 e Área Institucional 2; deste ponto segue em linha reta por 10,00m 
confrontando com a Área Institucional 2; deflete à direita e segue em linha reta por 10,00m 
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confrontando com a Área Institucional 2; deflete à direita e segue em linha reta por 1,00m 
confrontando com a Avenida 1; deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
90º00’01”) por 14,14m confrontando com a Rua 1; segue em linha reta por 1,00m confrontando 
com a Rua 1, totalizando 15,14m de frente para a Rua 1, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 82,62m² (Oitenta e dois metros e sessenta e dois centímetros quadrados). 
Possui destinação de equipamento público urbano - Previsão de Poço Profundo. 
 
EQUIPAMENTO PÚBLICO URBANO 3 - do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início 
na intersecção da Área Institucional 3 e Alargamento da Estrada Municipal do Bairro dos Rochas 
- Prefeitura Municipal Estância Turística de Avaré; , deste ponto segue fazendo frente para o 
Alargamento da Estrada Municipal do Bairro dos Rochas -  Prefeitura Municipal Estância 
Turística de Avaré;  por 25,95m; deflete à direita e segue em linha reta por 24,40m confrontando 
com a Fazenda Brabância Gleba B de propriedade de Tuim Corretagem Ltda Matrícula nº 80.410 
CRI Avaré / SP; deflete à direita e segue em linha reta por 6,60m confrontando com a Área 
Institucional 3; deflete à direita e segue em linha reta por 9,17m confrontando com a Área 
Institucional 3; deflete à direita e segue em linha reta por 12,80m confrontando com a Área 
Institucional 3, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 361,29m² (Trezentos e 
sessenta e um metros e vinte e nove centímetros quadrados). Possui destinação de equipamento 
público urbano - Estação Elevatória de Esgoto. 
 
EQUIPAMENTO PÚBLICO URBANO 4 - do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início 
na intersecção da Rua 11 e o ponto denominado YOWY-V-0088, deste ponto segue em linha reta 
por 10,00m confrontando com a Fazenda Brabância Gleba B de propriedade de Tuim Corretagem 
Ltda Matrícula nº 80.410 CRI Avaré / SP; deflete à direita e segue em linha reta por 10,00m 
confrontando com a Área Institucional 4; deflete à direita e segue em linha reta por 10,00m 
confrontando com a Área Institucional 4; deflete à direita e segue em linha reta por 10,00m 
fazendo frente para a Rua 11, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de  100,00m² 
(Cem metros quadrados). Possui destinação de equipamento público urbano - Previsão de Poço 
Profundo 
 
EQUIPAMENTO PÚBLICO URBANO 5 - do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início 
na intersecção do ponto denominado YOWY-V-0092 e Fazenda Brabância Gleba B de 
propriedade de Tuim Corretagem Ltda  Matrícula nº 80.410 CRI Avaré / SP, deste ponto segue em 
linha reta por 39,00m confrontando com a Fazenda Brabância Gleba B de propriedade de Tuim 
Corretagem Ltda  Matrícula nº 80.410 CRI Avaré / SP; deflete à direita e segue em curva (raio: 
9,00m e ângulo central: 66º42’24”) por 10,47m confrontando com a Avenida 2; segue em linha 
reta por 30,71m fazendo frente para a Avenida 2; deflete à direita e segue em linha reta por 5,50m 
confrontando com a Fazenda Brabância Gleba B de propriedade de Tuim Corretagem Ltda  
Matrícula nº 80.410 CRI Avaré / SP, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 
201,86m² (Duzentos e um metros e oitenta e seis centímetros quadrados). Possui destinação de 
equipamento público urbano - Estação Elevatória de Esgoto. 
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                                              SISTEMAS DE LAZER  
 
 
SISTEMA DE LAZER 1 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção da 
Rua 3 e Rua 16, deste ponto segue em linha reta por 31,00m confrontando com a Rua 3, deflete à 
direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 89°59’59”) por 14,14m confrontando com 
a Rua 17; segue em linha reta por 22,00m confrontando com a Rua 22; deflete à direita e segue em 
curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 14,14m confrontando com a Rua 17, 
totalizando 50,28m de frente para a Rua 17;  segue em linha reta por 31,00m, confrontando com a 
Rua 4; deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m 
confrontando com a Rua 16, segue em linha reta por 22,00m confrontando com a Rua 16; deflete 
à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando 
com a Rua 16, totalizando 50,28m de frente para a Rua 16, onde encontra o ponto de partida. 
Totaliza uma área de 1.890,43m² (Um mil, oitocentos e noventa metros e quarenta e três 
centímetros quadrados). Possui destinação de espaço livre de uso público. 
 
SISTEMA DE LAZER 2 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção da 
Rua 5 e Rua 13, deste ponto segue em linha reta por 17,90m confrontando com a Rua 5, deflete à 
direita e segue em curva (raio: 9,68m e ângulo central: 85°01’06”) por 14,69m confrontando com 
a Rua 14; segue em linha reta por 22,00m confrontando com a Rua 14; deflete à direita e segue em 
curva (raio: 9,78m e ângulo central: 83°58’53”) por 14,34m confrontando com a Rua 14, 
totalizando 51,03m de frente para a Rua 14;  segue em linha reta por 18,22m, confrontando com a 
Avenida 2 – trecho 1; deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) 
por 14,14m confrontando com a Rua 13, segue em linha reta por 22,00m confrontando com a Rua 
13;  deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m 
confrontando com a Rua 13, totalizando 50,28m de frente para a Rua 13, onde encontra o ponto de 
partida. Totaliza uma área de 1.393,84m² (Um mil, trezentos e noventa e três metros e oitenta e 
quatro centímetros quadrados). Possui destinação de espaço livre de uso público. 
 
SISTEMA DE LAZER 3 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção da 
Rua 9 e Rua 23 – trecho 3, deste ponto deflete à direita e segue em (raio: 9,00m e ângulo central: 
90°00’00”) por 14,14m confrontando com a Rua 23 – trecho 3; segue em linha reta por 7,60m 
confrontando com a Rua 23 – trecho 3; deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo 
central: 79°35’10”) por 12,50m confrontando com a Rua 23 – trecho 3, totalizando 34,24m de 
frente para a Rua 23 – trecho 3; segue em linha reta por 26,25m confrontando com o Alargamento 
da Estrada Municipal do Bairro dos Rochas - Prefeitura Municipal Estância Turística de Avaré; ; 
deflete à esquerda e segue em linha reta por 30,33m confrontando com o Alargamento da Estrada 
Municipal do Bairro dos Rochas - Prefeitura Municipal Estância Turística de Avaré; segue em 
linha reta por 44,12m confrontando com o Alargamento da Estrada Municipal do Bairro dos 
Rochas - Prefeitura Municipal Estância Turística de Avaré; ; segue em linha reta por 72,01m 
confrontando com o Alargamento da Estrada Municipal do Bairro dos Rochas - Prefeitura 
Municipal Estância Turística de Avaré; , totalizando 172,71m de frente para o Alargamento da 
Estrada Municipal do Bairro dos Rochas - Prefeitura Municipal Estância Turística de Avaré; 
deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 135°39’31”) por 21,31m 
confrontando com a Rua 24 – trecho 3; segue em linha reta por 87,19 m confrontando com a Rua 
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24 – trecho 3; deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 
14,14m confrontando com a Rua 24 – trecho 3, totalizando 122,64m de frente para a Rua 24 – 
trecho 3; segue em linha reta por 20,67m confrontando com a Rua 9; deflete à esquerda e segue 
em curva (raio: 64,00m e ângulo central: 26°04’36”) por 29,13m confrontando com a Rua 9; 
segue em linha reta por 76,22m confrontando com a Rua 9, totalizando 126,02m de frente para a 
Rua 9, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 8.694,04m² ( Oito mil, seiscentos e 
noventa e quatro metros e quatro centímetros quadrados). Possui destinação de espaço livre de uso 
público. 
 
SISTEMA DE LAZER 4 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção da 
Rua 7 e Rua 21, deste ponto segue em linha reta por 94,09m confrontando com a Rua 7; deflete à 
direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 153°55’24”) por 24,18m confrontando 
com a Rua 12; segue em linha reta por 84,51m confrontando com a Rua 12, segue à direita em 
curva (raio: 9,00m e ângulo central: 89°59’59”) por 14,14m confrontando com a Rua 12, 
totalizando 122,83m de frente para a Rua 12; e segue em linha reta por 41,36m confrontando com 
a Rua 21; deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 116°04’37”) por 
18,23m confrontando com a Rua 21, totalizando 59,59m de frente para a Rua 21, onde encontra o 
ponto de partida. Totaliza uma área de 3.981,83m² (três mil, novecentos e oitenta e um metros e 
oitenta e três centímetros quadrados). Possui destinação de espaço livre de uso público. 
 
SISTEMA DE LAZER 5 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção da 
Rua 7 e Rua 22, deste ponto segue em linha reta por 26,78m confrontando com a Rua 7; deflete à 
direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central 36°18’26”) por 5,70m confrontando com a 
Rua 7; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central 77°41’02”) por 12,20m 
confrontando com a Rua 7; deflete à direita e segue em curva (raio: 5,00m e ângulo central 
36°25’49”) por 3,18m confrontando com a Rua 7, totalizando 47,86m de frente para a Rua 7; 
deflete à direita e segue em linha reta por 12,06m confrontando com a Fazenda Brabância Gleba B 
de propriedade de Tuim Corretagem Ltda  Matrícula nº 80.410 CRI Avaré / SP; deflete à direita e 
segue em linha reta por 39,34m confrontando com a Avenida 2 – trecho 2; deflete à direita e segue 
em curva (raio: 8,96m e ângulo central 90°50’07”) por 14,21m confrontando com a Rua 22, segue 
em linha reta por 13,57m confrontando com a Rua 22, deflete à direita e segue em curva (raio: 
9,00m e ângulo central: 116°04’36”) por 18,23m confrontando com a Rua 22, totalizando 46,01m 
de frente para a Rua 22, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 1.159,19m² (Um 
mil, cento e cinquenta e nove metros e dezenove centímetros quadrados). Possui destinação de 
espaço livre de uso público. 
 
 
  ÁREAS VERDES 
 
 
ÁREA VERDE 1 do Loteamento São Francisco de Avaré: tem início na intersecção da Avenida 2 
– trecho 1, Fazenda Brabância Gleba B de propriedade de Tuim Corretagem Ltda, matrícula nº 
80.410 CRI Avaré / SP e o ponto denominado YOWY-V-0093, deste ponto segue em linha reta 
confrontando com a Fazenda Brabância Gleba B de propriedade de Tuim Corretagem Ltda, 
matrícula nº 80.410 CRI Avaré / SP com os seguintes azimutes e distâncias: 245°03’ e 19,99m até 
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encontrar o ponto denominado YOWY-V-0094; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta 
confrontando com a Fazenda Brabância Gleba B de propriedade de Tuim Corretagem Ltda, 
matrícula nº 80.410 CRI Avaré / SP com os seguintes azimutes e distâncias: 265°26’e 357,16m 
até encontrar o ponto denominado YOWY-V-0095; deste ponto deflete à direita e segue em linha 
reta confrontando com a Fazenda Brabância Gleba B de propriedade de Tuim Corretagem Ltda, 
matrícula nº 80.410 CRI Avaré / SP com os seguintes azimutes e distâncias: 13°20’e 140,26m até 
encontrar o ponto YOWY-V-0096; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta 
confrontando com a Fazenda Brabância Gleba B de propriedade de Tuim Corretagem Ltda, 
matrícula nº 80.410 CRI Avaré / SP com os seguintes azimutes e distâncias: 71°04’ e 269,79m até 
encontrar o ponto denominado YOWY-V-0084; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta 
confrontando com a Estância Pontremoli – Área Remanescente 1, de propriedade de Tuim 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, matrícula nº 50.336 CRI Avaré /SP, Incra 610.151.030.384-
1, com os seguintes azimutes e distâncias: 155°14’ e 113,74m até encontrar o ponto denominado 
BPG-M-0658; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta confrontando com a Estância 
Pontremoli – Área Remanescente 1 de propriedade de Tuim Empreendimentos Imobiliários Ltda, 
matrícula nº 50.336 CRI Avaré /SP, Incra 610.151.030.384-1, com os seguintes azimutes e 
distâncias: 89°29’ e 3,15m; deflete à direita e segue em curva (raio: 296,50m e ângulo central: 
07°58’40”) por 41,28m confrontando com a Avenida 2 – trecho 1; segue em linha reta por 50,13m 
confrontando com a Avenida 2 – trecho 1, totalizando 91,41m de frente para a Avenida 2 – trecho 
1, onde encontra o ponto de partida. Totaliza uma área de 53.883,48m² (Cinquenta e três mil, 
oitocentos e três metros e quarenta e oito centímetros quadrados). Possui destinação de espaço 
livre de uso público. 
 

• Inclui em seu interior as Reservas Legais assim descritas:   
 

      Reserva Legal 01A - com 0,4614 hectares (4.614,00m² - quatro mil, seiscentos e quatorze 
metros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: Inicia–se a descrição deste 
perímetro no vértice 1I, de coordenadas N7440319,448 m e E711363,387 m; deste segue 
confrontando com a Fazenda São Francisco de Avaré Matrícula 80.409 - área de pastagens ou 
cultivos anuais - de  propriedade de São Francisco de Avaré Empreendimentos Imob. SPE Ltda.; 
com os seguintes azimutes e distâncias: 285°18’29” e 65,16m até o vértice 1H de coordenadas 
N7440336,650 m e E711300,543 m; deste segue confrontando com Fazenda São Francisco de 
Avaré - Matrícula 80.409 - VNR 02 (Vegetação Nativa Remanescente 02) de propriedade de São 
Francisco de Avaré Empreendimentos Imob. SPE Ltda; com os seguintes azimutes e distâncias: 
345°28’39” e 59,96m até o vértice 1G de coordenadas N7440394,693 m e E711285,507 m; deste 
segue confrontando com Fazenda São Francisco de Avaré - Matrícula 80.409  - VNR 02 
(Vegetação Nativa Remanescente 02) de propriedade de São Francisco de Avaré 
Empreendimentos Imob. SPE Ltda; com os seguintes azimutes e distâncias: 296°00’08” e 26,65m 
até o vértice 1FA, de coordenadas  N7440406,380 m e E711261,550 m; deste segue confrontando 
com Fazenda Brabância Gleba B de propriedade de Tuim Corretagem Ltda, matrícula nº 80.410 
CRI Avaré / SP e com a Reserva Legal 01 de propriedade de Tuim Corretagem Ltda; com os 
seguintes azimutes e distâncias: 71°56’07” e 58,10m até o vértice 1IA de coordenadas 
N7440424,451 m e E711316,761 m; deste segue confrontando com Fazenda São Francisco de 
Avaré - Matrícula 80.409 - VNR 02 (Vegetação Nativa Remanescente 02) de propriedade de São 
Francisco de Avaré Empreendimentos Imob. SPE Ltda; com os seguintes azimutes e distâncias: 
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156°03’26” e 114,81m até o vértice 1I de coordenadas N7440319,448 m e E711363,387 m, 
vértice inicial da descrição deste perímetro. 

 
  
      Reserva Legal 01B - com 0,0442 hectares (442,00m² - quatrocentos e quarenta e dois metros 
quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice 1EA, de coordenadas N7440405,280 m e E711258,197 m; deste segue confrontando com 
Fazenda São Francisco de Avaré - Matrícula 80.409 - VNR 02 - (Vegetação Nativa Remanescente 
02) de  propriedade de São Francisco de Avaré Empreendimentos Imob. SPE Ltda.; com os 
seguintes azimutes e distâncias: 199°20’42” e 27,66m até o vértice 1E, de coordenadas 
N7440379,188 m e E711249,037 m; deste segue confrontando com Fazenda São Francisco de 
Avaré - Matrícula 80.409 - VNR 02 (Vegetação Nativa Remanescente 02) de propriedade de São 
Francisco de Avaré Empreendimentos Imob. SPE Ltda.; com os seguintes azimutes e distâncias: 
287°03’32” e 21,39m até o vértice 1D, de coordenadas N7440385,464 m e E711228,585 m; deste 
segue confrontando com Fazenda São Francisco de Avaré - Matrícula 80.409 - VNR 02 
(Vegetação Nativa Remanescente 02) de propriedade de São Francisco de Avaré 
Empreendimentos Imob. SPE Ltda.; com os seguintes azimutes e distâncias: 03°17’58” e 10,34m 
até o vértice 1CA,  de coordenadas N7440395,788 m e E711229,185 m; deste segue confrontando 
com a Fazenda Brabância Gleba B de propriedade de Tuim Corretagem Ltda, matrícula nº 80.410 
CRI Avaré / SP  e com a Reserva Legal 01 de propriedade de Tuim Corretagem Ltda; com os 
seguintes azimutes e distâncias: 71°52’48” e 30,53m até o vértice 1EA de coordenadas 
N7440405,280 m e E711258,197 m, vértice inicial da descrição deste perímetro. 
 
      Reserva Legal 02 - com 0,1208 hectares (1.208,00m² - um mil, duzentos e oito metros 
quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice 1K1, de coordenadas N7440292,893 m e E711284,403 m; deste segue confrontando com a 
Fazenda São Francisco de Avaré - Matrícula 80.409 - VNR 02 (Vegetação Nativa Remanescente 
02) de propriedade de São Francisco de Avaré Empreendimentos Imob. SPE Ltda; com os 
seguintes azimutes e distâncias: 173°08’24” e 53,64m até o vértice 1K, de coordenadas 
N7440239,638 m e E711290,810 m; deste segue confrontando com Fazenda São Francisco de 
Avaré - Matrícula 80.409 - área de pastagens ou cultivos anuais, de propriedade de São Francisco 
de Avaré Empreendimentos Imob. SPE Ltda., com os seguintes azimutes e distâncias: 263°42’36” 
e 34,50m até o vértice 1L de coordenadas N7440235,858 m e E711256,518 m; deste segue 
confrontando com Fazenda São Francisco de Avaré - Matrícula 80.409 - VNR 02 (Vegetação 
Nativa Remanescente 02) de propriedade de São Francisco de Avaré Empreendimentos Imob. 
SPE Ltda., com os seguintes azimutes e distâncias: 350°49’36” e 38,64m até o vértice 1K4, de 
coordenadas N7440274,006 m e E711250,357 m; deste segue confrontando com Fazenda São 
Francisco de Avaré - Matrícula 80.409  - VNR 02 (Vegetação Nativa Remanescente 02) de 
propriedade de São Francisco de Avaré Empreendimentos Imob. SPE Ltda., com os seguintes 
azimutes e distâncias: 77°47’35” e 15,53m até o vértice 1K3 de coordenadas N7440277,290 m e 
E711265,536 m; deste segue confrontando com Fazenda São Francisco de Avaré - Matrícula 
80.409 - VNR 02 (Vegetação Nativa Remanescente 02) de propriedade de São Francisco de Avaré 
Empreendimentos Imob. SPE Ltda., com os seguintes azimutes e distâncias: 169°39’20” e 31,61m 
até o vértice 1K2 de coordenadas N7440246,193 m e E711271,213 m; deste segue confrontando 
com Fazenda São Francisco de Avaré - Matrícula 80.409 -VNR 02 (Vegetação Nativa 
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Remanescente 02) de propriedade de São Francisco de Avaré Empreendimentos Imob. SPE Ltda., 
com os seguintes azimutes e distâncias: 15°46’22” e 48,53m até o vértice 1K1 de coordenadas 
N7440292,893 m e E711284,403, vértice inicial da descrição deste perímetro. 
 
      Reserva Legal 03 - com 0,0709 hectares (709,00m² - setecentos e nove metros quadrados), 
com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1M1, 
de coordenadas N7440271,529 m e E711230,472 m; deste segue confrontando com a Fazenda São 
Francisco de Avaré - Matrícula 80.409 - VNR 02 (Vegetação Nativa Remanescente 02) de 
propriedade de São Francisco de Avaré Empreendimentos Imob. SPE Ltda., com os seguintes 
azimutes e distâncias: 183°52’51” e 32,05m até o vértice 1M de coordenadas N7440239,550 m e 
E711228,303 m; deste segue confrontando com a Fazenda São Francisco de Avaré - Matrícula 
80.409 - área de pastagens ou cultivos anuais, de propriedade de São Francisco de Avaré 
Empreendimentos Imob. SPE Ltda., com os seguintes azimutes e distâncias: 271°49’04” e 57,10m 
até o vértice 1N de coordenadas N7440241,361 m e E711171,235 m; deste segue confrontando 
com Fazenda São Francisco de Avaré - Matrícula 80.409 - VNR 02 (Vegetação Nativa 
Remanescente 02) de propriedade de São Francisco de Avaré Empreendimentos Imob. SPE Ltda., 
com os seguintes azimutes e distâncias: 77°35’06” e 24,62m até o vértice 1M2 de coordenadas 
N7440246,653 m e E711195,277 m; deste segue confrontando com Fazenda São Francisco de 
Avaré - Matrícula 80.409 - VNR 02 (Vegetação Nativa Remanescente  02) de propriedade de São 
Francisco de Avaré Empreendimentos Imob. SPE Ltda., com os seguintes azimutes e distâncias: 
54°44’54” e 43,10m até o vértice 1M1 de coordenadas N7440271,529 m e E711230,472, vértice 
inicial da descrição deste perímetro. 
 
      Reserva Legal 04 A - com 0,2838 hectares (2.838,00m² - dois mil, oitocentos e trinta e oito 
metros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice 1N, de coordenadas N7440256,733 m e E711156,019 m; deste segue 
confrontando com a Fazenda São Francisco de Avaré - Matrícula 80.409 - VNR 02 (Vegetação 
Nativa Remanescente 02) de  Propriedade de São Francisco de Avaré Empreendimentos Imob. 
SPE Ltda., com os seguintes azimutes e distâncias: 16°20’55” e 21,57m até o vértice 1N1 de 
coordenadas N7440277,429 m e E711162,089 m; deste segue confrontando com a Fazenda São 
Francisco de Avaré - Matrícula 80.409 - VNR 02 (Vegetação Nativa Remanescente 02) de 
propriedade de São Francisco de Avaré Empreendimentos Imob. SPE Ltda., com os seguintes 
azimutes e distâncias: 291°46’39” e 23,71m até o vértice 1N2 de coordenadas N7440286,224 m e 
E711140,074 m; deste segue confrontando com Fazenda São Francisco de Avaré - Matrícula 
80.409 - VNR 02 (Vegetação Nativa Remanescente 02) de propriedade de São Francisco de Avaré 
Empreendimentos Imob. SPE Ltda., com os seguintes azimutes e distâncias: 09°13’12” e 57,27m 
até o vértice 1N3, de coordenadas N7440342,754 m e E711149,251 m; deste segue confrontando 
com a Fazenda São Francisco de Avaré - Matrícula 80.409 - VNR 02 (Vegetação Nativa 
Remanescente 02) de propriedade de São Francisco de Avaré Empreendimentos Imob. SPE Ltda.; 
com os seguintes azimutes e distâncias: 44°23’10” e 35,85m até o vértice 1N4 de coordenadas 
N7440368,375 m e E711174,329 m; deste segue confrontando com a Fazenda São Francisco de 
Avaré - Matrícula 80.409 - VNR 02 (Vegetação Nativa Remanescente 02) de propriedade de São 
Francisco de Avaré Empreendimentos Imob. SPE Ltda., com os seguintes azimutes e distâncias: 
242°39’17” e 42,46m até o vértice 1N5 de coordenadas N7440348,873 m e E711136,616 m; deste 
segue confrontando com a Fazenda São Francisco de Avaré - Matrícula 80.409 - VNR 02 
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(Vegetação Nativa Remanescente 02) de propriedade de São Francisco de Avaré 
Empreendimentos Imob. SPE Ltda.; com os seguintes azimutes e distâncias: 06°47’30” e 17,41m 
até o vértice 1N5A de coordenadas N7440366,165 m e E711138,675 m; deste segue confrontando 
com a Fazenda Brabância Gleba B de propriedade de Tuim Corretagem Ltda, matrícula nº 80.410 
CRI Avaré / SP, VNR 02 (Vegetação Nativa Remanescente 02) e com a Reserva Legal 04 de 
propriedade de Tuim Corretagem Ltda; com os seguintes azimutes e distâncias: 251°52’37” e 
16,76m até o vértice 1N6A de coordenadas N7440360,953 m e E711122,749 m; deste segue 
confrontando com a Fazenda São Francisco de Avaré - Matrícula 80.409 - VNR 02 (Vegetação 
Nativa Remanescente 02) de propriedade de São Francisco de Avaré Empreendimentos Imob. 
SPE Ltda.; com os seguintes azimutes e distâncias: 239°16’54” e 1,42m até o vértice 1N7 de 
coordenadas N7440359,697 m e E711121,472 m; deste segue confrontando com a Fazenda São 
Francisco de Avaré - Matrícula 80.409  - VNR 02 (Vegetação Nativa Remanescente 02) de 
propriedade de São Francisco de Avaré Empreendimentos Imob. SPE Ltda.; com os seguintes 
azimutes e distâncias: 186°09’54” e 64,95m até o vértice 1N8 de coordenadas N7440295,118 m e 
E711114,496 m; deste segue confrontando com a Fazenda São Francisco de Avaré - Matrícula 
80.409 - VNR 02 (Vegetação Nativa Remanescente 02) de propriedade de São Francisco de Avaré 
Empreendimentos Imob. SPE Ltda.; com os seguintes azimutes e distâncias: 159°01’19” e 15,72m 
até o vértice 1O de coordenadas N7440280,443 m e N711120,123 m; deste segue confrontando 
com a Fazenda São Francisco de Avaré - Matrícula 80.409 - área de pastagens ou cultivos anuais, 
de propriedade de São Francisco de Avaré Empreendimentos Imob. SPE Ltda.; com os seguintes 
azimutes e distâncias: 123°26’46” e 43,02m até o vértice 1N de coordenadas N7440256,733 m e 
E711156,019 m, vértice inicial da descrição deste perímetro. 
 
 
 
                            SISTEMA VIÁRIO – RUAS E AVENIDAS 
 
Avenida 1: Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes medidas e 
confrontações: Inicia na intersecção da Área Institucional 2, Alargamento da Estrada Municipal 
do Bairro dos Rochas -  Prefeitura Municipal Estância Turística de Avaré e a referida Avenida; 
deste ponto deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 87°57’09”) por 
13,82m confrontando com a Área Institucional 2 do mesmo loteamento; segue em linha reta por 
36,71m confrontando com a Área Institucional 2 do mesmo loteamento; segue em linha reta por 
1,00m confrontando com o Equipamento Público Urbano 2 do mesmo loteamento; segue em linha 
reta por 32,00m confrontando com a Rua 1; segue em linha reta por 22,00m confrontando com a 
Quadra 3; segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 3; segue em linha reta por 
22,00m confrontando a Quadra 5; segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 4; 
segue em linha reta por 22,00m confrontando com a Quadra 7; segue em linha reta por 32,00m 
confrontando com a Rua 5; segue em linha reta por 22,00m confrontando com a Quadra 9; segue 
em linha reta por 43,50m confrontando com a Avenida 2 – trecho 1; deflete à esquerda e segue em 
linha reta por 26,01m confrontando com a Fazenda Brabância Gleba B de propriedade de Tuim 
Corretagem Ltda, matrícula nº 80.410 CRI Avaré / SP; deflete à esquerda e segue em linha reta 
por 43,50m confrontando com a Avenida 2 - trecho 2; segue em linha reta por 52,32m 
confrontando com a Quadra 11; segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 6; segue 
em linha reta por 22,00m confrontando com a Quadra 12; segue em linha reta por 32,00m 
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confrontando com a Rua 7; segue em linha reta por 22,00m confrontando com a Quadra 18; segue 
em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 8; segue em linha reta por 22,00m  
confrontando com a Quadra 19; segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 9;  segue 
em linha reta por 5,80m confrontando com o Lote 1 da Quadra 1; deflete à direita e segue em 
curva (raio: 9,00m e ângulo central: 92°02’50”) por 14,46m confrontando com o Lote 1 da Quadra 
1; deflete à esquerda e segue em linha reta por 44,03m confrontando com o Alargamento da 
Estrada Municipal do Bairro dos Rochas -  Prefeitura Municipal Estância Turística de Avaré, onde 
encontra o ponto de partida. Largura das vias: Pista 1 – leito carroçável com 8,50m, passeio 
público com 3,00m; Pista 2 - leito carroçável com 8,50m, passeio público com 3,00; canteiro 
central com 3,00m totalizando largura de 26,00m. Totalizando uma área de 7.978,04m² (Sete mil, 
novecentos e setenta e oito metros e quatro centímetros quadrados).  
 
 
Avenida 2 – Trecho 1: Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes 
medidas e confrontações: Inicia na intersecção da Área Verde 1 do próprio loteamento com a  
Estância Pontremoli – Área Remanescente 1 – Matrícula 50.336 CRI Avaré / SP  de propriedade 
da Tuim Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a referida avenida; deste ponto segue em linha 
reta por 3,65m confrontando com a Estância Pontremoli – Área Remanescente 1 – Matrícula 
50.336 CRI Avaré / SP de propriedade da Tuim Empreendimentos Imobiliários Ltda. até o ponto 
GDRR-P-960; segue em linha reta por 32,33m confrontando com Av. Santos Dumont – 
Prolongamento conforme Decreto Municipal nº 5.498 de 27/05/2019; deflete à direita e segue em 
linha reta por 29,17m confrontando com a Rua 2; segue em linha reta por 174,84m, confrontando 
com a Quadra 10; segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 13; segue em linha 
reta por 18,22m confrontando com o Sistema de Lazer 2; segue em linha reta por 32,50m 
confrontando com a Rua 14; segue em linha reta por 134,50m confrontando a Quadra 9; deflete à 
esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 14,14m confrontando 
com o Lote 24 da Quadra 9; deflete à direita e segue em linha reta por 43,50m confrontando com a 
Avenida 1; deflete à direita e segue em linha reta por 353,79m confrontando com a Fazenda 
Brabância Gleba B de propriedade de Tuim Corretagem Ltda, matrícula nº 80.410 CRI Avaré / SP 
até o ponto YOWY-V-0093; segue em linha reta por 50,13m confrontando com a Área Verde 1 do 
próprio loteamento; segue em curva (raio: 296,50m e ângulo central: 7°58’40”) por 41,28m 
confrontando com a Área Verde 1 do próprio loteamento onde encontra o ponto de partida. 
Largura das vias: Pista 1 – leito carroçável com 8,50m, passeio público com 4,00m; Pista 2 - leito 
carroçável com 8,50m, passeio público com 7,50m; canteiro central com 6,00m totalizando 
largura de 34,50m. Totalizando uma área de 15.124,12m² (Quinze mil, cento e vinte e quatro 
metros e doze centímetros quadrados).  
 
Avenida 2 – Trecho 2: Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes 
medidas e confrontações: Inicia na intersecção do Lote 6 da Quadra 11 com a Avenida 1 e a 
referida avenida. Deste ponto deflete à esquerda em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
89°59’59”) por 14,14m confrontando com o Lote 6 da Quadra 11; segue em linha reta por 72,49m 
confrontando com a Quadra 11; segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 19; 
segue em linha reta por 22,00m confrontando com a Quadra 13; segue em linha reta por 32,00m 
confrontando com a Rua 20; segue em linha reta por 22,00m confrontando com a Quadra 14; 
segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 21; segue em linha reta por 135,00m 
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confrontando com a Quadra 15; segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 22; 
segue em linha reta por 39,34m confrontando o Sistema de Lazer 5;  deflete à direita e segue em 
linha reta por 16,87m confrontando com a Fazenda Brabância Gleba B de propriedade de Tuim 
Corretagem Ltda, matrícula nº 80.410 CRI Avaré / SP até o ponto YOWY-V-0091; deflete à 
esquerda e segue em linha reta por 14,51m confrontando com a Fazenda Brabância Gleba B de 
propriedade de Tuim Corretagem Ltda, matrícula nº 80.410 CRI Avaré / SP; deflete à direita e 
segue em linha reta por 30,71m confrontando com o Equipamento Público Urbano 5; deflete à 
esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 66°42’24”) por 10,47m; deflete à direita 
e segue em linha reta por 380,19m confrontando com a Fazenda Brabância Gleba B de 
propriedade de Tuim Corretagem Ltda, matrícula nº 80.410 CRI Avaré / SP; deflete à direita e 
segue em linha reta por 43,50m confrontando com a Avenida 1 onde encontra o ponto de partida. 
Largura das vias: Pista 1 – leito carroçável com 8,50m, passeio público com 4,00m; Pista 2 - leito 
carroçável com 8,50m, passeio público com 7,50m; canteiro central com 6,00m totalizando 
largura de 34,50m. Totalizando uma área de 14.342,39m² (Quatorze mil, trezentos e quarenta e 
dois metros e trinta e nove centímetros quadrados).  
 
Rua 1: Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes medidas e 
confrontações: Inicia na intersecção de divisas entre a Rua 2, Lote 10 da Quadra 4 e a referida 
Rua; deste ponto segue em linha reta por 35,01m confrontando com a Rua 2; deflete à direita, em 
seguida à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 113°56’57”) por 17,90m 
confrontando com o Lote 9 da Quadra 2; segue em linha reta por 103,90m confrontando com a 
Quadra 2; segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 18 (trecho 2); segue em linha 
reta por 159,00m confrontando com a Área Institucional 2; segue em linha reta por 1,00m 
confrontando com o Equipamento Público Urbano 2; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 
9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 14,14m confrontando com a Área Institucional 2; deflete à 
direita e segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Avenida 1; deflete à direita e em 
seguida à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 89°59’59”) por 14,14m 
confrontando com o Lote 1 da Quadra 3; segue em linha reta por 160,00m confrontando com a 
Quadra 3; segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 18 (trecho 1); segue em linha 
reta por 118,11m confrontando com a Quadra 4; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m 
e ângulo central: 66°03’03”) por 10,38m confrontando com o Lote 10 da Quadra 4, onde encontra 
o ponto de partida. Largura da via: leito carroçável com 9,00m, passeios públicos com 2,50m de 
ambos os lados, totalizando largura de 14,00m. Totalizando uma área de 4.590,68m² (quatro mil, 
quinhentos e noventa metros e sessenta e oito centímetros quadrados). 
 
Rua 2: Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes medidas e 
confrontações: Inicia na intersecção de divisas entre a Rua 18 - trecho 2, Lote 1 da Quadra 2 e a 
referida Rua; deste ponto deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
89°58’39”) por 14,14m confrontando com o Lote 1 da Quadra 2; segue em linha reta por 94,12m 
confrontando com a Quadra 2; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
66°03’03”) por 10,38m confrontando com o Lote 8 da Quadra 2; segue em linha reta por 24,07m 
confrontando com a Quadra 2; segue em linha reta por 35,01m confrontando com a Rua 1; segue 
em linha reta por 24,07m confrontando com a Quadra 4; segue em linha reta por 35,01m 
confrontando com a Rua 3; segue em linha reta por 24,07m confrontado com a Quadra 6; segue 
em linha reta por 35,11m confrontando com a Rua 4; segue em linha reta por 16,03m 
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confrontando com o Equipamento Público Urbano 1; segue em linha reta por 8,04m confrontando 
com o Lote 14 da Quadra 8; segue em linha reta por 35,01m confrontando com a Rua 5; segue em 
linha reta por 24,07m confrontando com a Quadra 10; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 
9,00m e ângulo central: 113°56’57”) por 17,90m confrontando com o Lote 15 da Quadra 10; 
deflete à direita e segue em linha reta por 29,17m confrontando com a Avenida 2 (trecho 1); 
deflete à direita e segue em linha reta por 11,42m confrontando com a  Av. Santos Dumont – 
Prolongamento conforme Decreto Municipal nº 5.498 de 27/05/2019 até o ponto denominado 
GDRR-P-961;  segue em linha reta por 68,66m confrontando com a Estância Pontremoli – Área 
Remanescente 2, de propriedade de Tuim Empreendimentos Imobiliários Ltda, matrícula nº 
50.336 CRI Avaré /SP, até encontrar o ponto denominado BPG-M-0659; segue em linha reta por 
15,45m confrontando com a Rua Benedito Ailton Camilo de Souza – Vila Operária – Prefeitura 
Municipal Estância Turística de Avaré /SP (prolongamento conforme decreto municipal nº 5499 
de 27/05/2019), até encontrar o ponto denominado BPG-M-0682; segue em linha reta por 20,15m 
confrontando com o Lote 1 da Quadra AA da Vila Operária, até encontrar o ponto denominado 
BPG-M-0683; segue em linha reta por 7,51m confrontando com a Rua Pedro Toledo de Paula - 
Vila Operária -  Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré /SP até encontrar o ponto 
denominado BPG-M-0660; segue em linha reta por 54,36m confrontando com a Rua Pedro 
Toledo de Paula - Vila Operária - Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré até 
encontrar o ponto denominado BPG-M-0661; segue em linha reta por 6,22m confrontando com a 
Rua Pedro Toledo de Paula - Vila Operária - Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré; 
segue em linha reta por  110,66m confrontando com o Sistema de Lazer da Vila Operária – 
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré /SP, matrícula nº 49.936 CRI Avaré /SP; 
deflete à direita e segue em linha reta por 109,95m confrontando com a Área Institucional 1 do 
mesmo loteamento; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 7,45m e ângulo central: 
173°26’11”) por 11,275m confrontando com a Área Institucional 1 do mesmo loteamento; deflete 
à direita e segue em linha reta por 30,04m confrontando com a Rua 18 (trecho 2) onde encontra o 
ponto de partida. Largura da via: leito carroçável com 9,00m, passeios públicos com 2,50m de um 
lado e no mínimo de 2,50m, do outro totalizando largura mínima de 14,00m. Totalizando uma 
área de 5.838,80m² (Cinco mil, oitocentos e trinta e oito metros e oitenta centímetros quadrados). 
 
Rua 3: Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes medidas e 
confrontações: Inicia na intersecção de divisas entre a Avenida 1, Lote 1 da Quadra 5 e a referida 
Rua; deste ponto deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 89°59’59”) 
por 14,14m confrontando com o Lote 1 da Quadra 5; segue em linha reta por 128,50m 
confrontando com a Quadra 5; segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 17; segue 
em linha reta por 31,00m confrontando com o Sistema de Lazer 1 do mesmo loteamento; segue 
em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 16; segue em linha reta por 110,59m 
confrontando com a Quadra 6; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
66°03’03”) por 10,38m confrontando com o Lote 9 da Quadra 6; deflete à direita e segue em linha 
reta por 35,01m confrontando com a Rua 2; deflete à direita e em seguida à esquerda e segue em 
curva (raio: 9,00m e ângulo central: 113°56’57”) por 17,90m confrontando com o Lote 11 da 
Quadra 4; segue em linha reta por 127,88m confrontando com a Quadra 4; segue em linha reta por 
32,00m confrontando com a Rua 18 (trecho 1); segue em linha reta por 160,00m confrontando 
com a Quadra 3; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) 
por 14,14m confrontando com o Lote 28 da Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 
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32,00m confrontando com a Avenida 1 onde encontra o ponto de partida. Largura da via: leito 
carroçável com 9,00m, passeios públicos com 2,50m de ambos os lados, totalizando largura de 
14,00m. Totalizando uma área de 4.926,48m² (quatro mil, novecentos e vinte e seis metros e 
quarenta e oito centímetros quadrados). 
 
Rua 4: Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes medidas e 
confrontações: Inicia na intersecção de divisas entre a Avenida 1, Lote 1 da Quadra 7 e a referida 
Rua; deste ponto deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 89°59’59”) 
por 14,14m confrontando com o Lote 1 da Quadra 7; segue em linha reta por 160,00m 
confrontando com a Quadra 7; segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 15; segue 
em linha reta por 155,00m confrontando com a Quadra 8; segue em linha reta por 11,30m 
confrontando com o Equipamento Público Urbano 1; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 
9,00m e ângulo central: 66°03’03”) por 10,38m confrontando com o Equipamento Público 
Urbano 1; deflete à direita e segue em linha reta por 35,11m confrontando com a Rua 2; deflete à 
direita e em seguida à esquerda e segue em curva  (raio: 9,00m e ângulo central: 113°56’57”) por 
17,90m confrontando com o Lote 10 da Quadra 6; segue em linha reta por 120,37m confrontando 
com a Quadra 6; segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 16; segue em linha reta 
por 31,00m confrontando com o Sistema de Lazer 1 do mesmo loteamento; segue em linha reta 
por 32,00m confrontando com a Rua 17; segue em linha reta por 128,50m confrontando com a 
Quadra 5; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 
14,14m confrontando com o Lote 23 da Quadra 5; deflete à direita e segue em linha reta por 
32,00m confrontando com a Avenida 1 onde encontra o ponto de partida. Largura da via: leito 
carroçável com 9,00m, passeios públicos com 2,50m de ambos os lados, totalizando largura de 
14,00m. Totalizando uma área de 5.264,62m² (cinco mil, duzentos e sessenta e quatro metros e 
sessenta e dois centímetros quadrados). 
 
Rua 5: Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes medidas e 
confrontações: Inicia na intersecção de divisas entre a Avenida 1, Lote 1 da Quadra 9 e a referida 
Rua; deste ponto deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 89°59’59”) 
por 14,14m confrontando com o Lote 1 da Quadra 9; segue em linha reta por 134,50m 
confrontando com a Quadra 9; segue em linha reta por 32,82m confrontando com a Rua 14; segue 
em linha reta por 17,90m confrontando com o Sistema de Lazer 2 do mesmo loteamento; segue 
em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 13; segue em linha reta por 165,07m 
confrontando com a Quadra 10; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
66°03’03”) por 10,38m confrontando com o Lote 14 da Quadra 10; deflete à direita e segue em 
linha reta por 35,01m confrontando com a Rua 2; deflete à direita e em seguida à esquerda e segue 
em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 113°56’57”) por 17,90m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 8; segue em linha reta por 176,07m confrontando com a Quadra 8; segue em linha reta por 
32,00m confrontando com a Rua 15; segue em linha reta por 160,00m confrontando com a Quadra 
7; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 14,14m 
confrontando com o Lote 28 da Quadra 7; deflete à direita e segue em linha reta por 32,00m 
confrontando com a Avenida 1 onde encontra o ponto de partida. Largura da via: leito carroçável 
com 9,00m, passeios públicos com 2,50m de ambos os lados, totalizando largura de 14,00m. 
Totalizando uma área de 5.601,18m² (cinco mil, seiscentos e um metros e dezoito centímetros 
quadrados). 
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Rua 6: Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes medidas e 
confrontações: Inicia na intersecção de divisas entre a Avenida 1, Lote 14 da Quadra 12 e a 
referida Rua; deste ponto deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
89°59’59”) por 14,14m confrontando com o Lote 14 da Quadra 12; segue em linha reta por 
72,50m confrontando com a Quadra 12; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo 
central: 90°00’01”) por 14,14m confrontando com o Lote 8 da Quadra 12; deflete à direita e segue 
em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 19; deflete à direita e segue em curva (raio: 
9,00m e ângulo central: 89°59’59”) por 14,14m confrontando com o Lote 3 da Quadra 11; segue 
em linha reta por 72,49m confrontando com a Quadra 11; deflete à esquerda e segue em curva  
(raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”)  por 14,14m confrontando com o Lote 1 da Quadra 11; 
deflete à direita e  segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Avenida 1 onde encontra o 
ponto de partida. Largura da via: leito carroçável com 9,00m, passeios públicos com 2,50m de 
ambos os lados, totalizando largura de 14,00m. Totalizando uma área de 1.336,45m² (Um mil, 
trezentos e trinta e seis metros e quarenta e cinco centímetros quadrados). 
 
Rua 7: Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes medidas e 
confrontações: Inicia na intersecção de divisas entre a Avenida 1, Lote 18 da Quadra 18 e a 
referida Rua; deste ponto deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Lote 18 da Quadra 18; segue em linha reta por 
97,50m confrontando com a Quadra 18;  segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 
23 (trecho 01); segue em linha reta por 54,46m confrontando com a Quadra 17; segue em curva 
(raio: 50,00m e ângulo central: 25°00’25”) por 21,82m confrontando com a Quadra 17; segue em 
linha reta por 31,83m confrontando com a Rua 24 (trecho 01); segue em linha reta por 172,50m 
confrontando com a Quadra 16; segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 11; 
segue em linha reta por 16,53m confrontando com a Área Institucional 4 do mesmo loteamento, 
até o Ponto denominado YOWY-V-0090; deflete à direita e segue em linha reta por 14,12m 
confrontando com a Fazenda Brabância Gleba B de propriedade de Tuim Corretagem Ltda  
Matrícula nº 80.410 CRI Avaré / SP; deflete à direita e em seguida à esquerda e segue em curva 
(raio: 5,00m e ângulo central: 36°25’49”) por 3,18m confrontando com o Sistema de Lazer 5 do 
mesmo loteamento; deflete à direita e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 77°41’02”) 
por 12,20m confrontando com o Sistema de Lazer 5 do mesmo loteamento; deflete à esquerda e 
segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 36°18’26”) por 5,70m confrontando com o Sistema 
de Lazer 5 do mesmo loteamento; segue em linha reta por 26,78m confrontando com o Sistema de 
Lazer 5 do mesmo loteamento; segue em linha reta por 30,01m confrontando a Rua 22; segue em 
linha reta por 61,82m confrontando com a Rua 12; segue em linha reta por 94,09m confrontando 
com o Sistema de Lazer 4 do mesmo loteamento; segue em linha reta por  18,81m confrontando 
com a Rua 21; segue em curva (raio: 35,50m e ângulo central: 26°4’36”) por 16,16m 
confrontando com a Rua 21; segue em linha reta por 3,40m confrontando com a Rua 21; segue em 
linha reta por 22,00m confrontando com a Quadra 14; segue em linha reta por 32,00m 
confrontando com a Rua 20; segue em linha reta por 22,00m confrontando com a Quadra 13; 
segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 19; segue em linha reta por 72,50m 
confrontando com a Quadra 12; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
90°00’01”) por 14,14m confrontando com o Lote 1 da Quadra 12; deflete à direita e segue em 
linha reta por 32,00m confrontando com a Avenida 1 onde encontra o ponto de partida. Largura da 
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via: leito carroçável com 9,00m, passeios públicos com 2,50m de ambos os lados, totalizando 
largura de 14,00m. Totalizando uma área de 6.578,47m² (Seis mil, quinhentos e setenta e oito 
metros e quarenta e sete centímetros quadrados).  
 
Rua 8: Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes medidas e 
confrontações: Inicia na intersecção de divisas entre a Avenida 1, Lote 18 da Quadra 19 e a 
referida Rua; deste ponto deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Lote 18 da Quadra 19; segue em linha reta por 
97,50m confrontando com a Quadra 19;  segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 
23 (trecho 2); segue em linha reta por 66,26m confrontando com a Quadra 20; segue em curva 
(raio: 53,00m e ângulo central: 26°04’36”) por 24,12m confrontando com a Quadra 20; segue em 
linha reta por 10,71m confrontando com o Lote 11 da Quadra 20; segue em linha reta por 32,00m 
confrontando com a Rua 24 (trecho 2); segue em linha reta por 172,50m confrontando com a 
Quadra 21; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 
14,14m confrontando com o Lote 16 da Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 
32,00m confrontando com a Rua 11; deflete à direita e em seguida à esquerda e segue em curva 
(raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Lote 15 da Quadra 16; 
segue em linha reta por 172,50m confrontando com a Quadra 16; segue em linha reta por 32,00m 
confrontando a Rua 24 (trecho 1); segue em linha reta por 10,71m confrontando com o Lote 7 da 
Quadra 17;  segue em curva (raio: 39,00m e ângulo central: 26°04’36”) por 17,75m confrontando 
com a Quadra 17; segue em linha reta por 66,26m confrontando com a Quadra 17; segue em linha 
reta por 32,00m confrontando com a Rua 23 (trecho 1); segue em linha reta por 97,50m 
confrontando com a Quadra 18; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Lote 1 da Quadra 18; deflete à direita e segue em 
linha reta por 32,00m confrontando com a Avenida 1 onde encontra o ponto de partida. Largura da 
via: leito carroçável com 9,00m, passeios públicos com 2,50m de ambos os lados, totalizando 
largura de 14,00m. Totalizando uma área de 6.368,24m² (seis mil, trezentos e sessenta e oito 
metros e vinte e quatro centímetros quadrados). 
 
Rua 9:  Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes medidas e 
confrontações: Inicia na intersecção de divisas entre a Avenida 1, o Lote 1 da Quadra 1 e a 
referida Rua; deste ponto deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Lote 1 da Quadra 1; segue em linha reta por 97,50m 
confrontando com a Quadra 1; segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 23 
(trecho 3); segue em linha reta por 76,22m confrontando com o Sistema de Lazer 3 do mesmo 
loteamento; segue em curva (raio: 64,00m e ângulo central: 26°04’36”) por 29,13m confrontando 
com o Sistema de Lazer 3 do mesmo loteamento; segue em linha reta por 20,67m confrontando 
com o Sistema de Lazer 3 do mesmo loteamento; segue em linha reta por 32,00m confrontando 
com a Rua 24 (trecho 3); segue em linha reta por 172,50m confrontando com a Quadra 22; deflete 
à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando 
com o Lote 16 da Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 32,00m confrontando com 
a Rua 11; deflete à direita e em seguida à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo 
central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Lote 15 da Quadra 21; segue em linha reta 
por 172,50m confrontando com a Quadra 21; segue em linha reta por 32,00m confrontando a Rua 
24 (trecho 2); segue em linha reta por 20,67m confrontando com a Quadra 20; segue em curva 
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(raio: 50,00m e ângulo central: 26°04’36”) por 22,76m confrontando com a Quadra 20; segue em 
linha reta por 76,22m confrontando com a Quadra 20; segue em linha reta por 32,00m 
confrontando com a Rua 23 (trecho 2); segue em linha reta por 97,50m confrontando com a 
Quadra 19; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 
14,14m confrontando com o Lote 1 da Quadra 19; deflete à direita e segue em linha reta por 
32,00m confrontando com a Avenida 1 onde encontra o ponto de partida. Largura da via: leito 
carroçável com 9,00m, passeios públicos com 2,50m de ambos os lados, totalizando largura de 
14,00m. Totalizando uma área de 6.717,14m² (seis mil, setecentos e dezessete metros e quatorze 
centímetros quadrados). 
 
Rua 10: Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes medidas e 
confrontações: Inicia na intersecção de divisas entre a Rua 24 (trecho 3), Lote 30 da Quadra 23 e a 
referida Rua; deste ponto deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Lote 30 da Quadra 23; segue em linha reta por 
172,50m  confrontando com a Quadra 23; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e 
ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Lote 16 da Quadra 23; deflete à 
direita e segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 11; deflete à direita e em 
seguida à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m 
confrontando com o Lote 15 da Quadra 22; segue em linha reta por 172,50m confrontando com a 
Quadra 22; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 
14,14m confrontando com o Lote 1 da Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 
32,00m confrontando com a Rua 24 (trecho 3) onde encontra o ponto de partida. Largura da via: 
leito carroçável com 9,00m, passeios públicos com 2,50m de ambos os lados, totalizando largura 
de 14,00m. Totalizando uma área de 2.736,53m² (dois mil, setecentos e trinta e seis metros e 
cinquenta e três centímetros quadrados). 
 
Rua 11: Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes medidas e 
confrontações: Inicia na intersecção de divisas entre a Rua 24 (trecho 3), a Área Institucional 3 do 
mesmo loteamento e a referida Rua; deste ponto deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m 
e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com a Área Institucional 3 do mesmo 
loteamento; segue em linha reta por 88,12m confrontando com a Área Institucional 3 do mesmo 
loteamento até o Ponto denominado YOWY-V-0086; segue em linha reta por 107,37m 
confrontando com a Fazenda Brabância Gleba B de propriedade de Tuim Corretagem Ltda  
Matrícula nº 80.410 CRI Avaré / SP até encontrar o ponto denominado YOWY-V-0087; deflete à 
direita e segue em linha reta por 195,99m confrontando com a Fazenda Brabância Gleba B de 
propriedade de Tuim Corretagem Ltda  Matrícula nº 80.410 CRI Avaré / SP, até encontrar o ponto 
denominado YOWY-V-0088; segue em linha reta por 10,00m confrontando com o Equipamento 
Público 4 (E.T.E.); segue em linha reta por 1,00m confrontando com a Área Institucional 4 do 
mesmo loteamento; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) 
por 14,14m confrontando com a Área Institucional 4 do mesmo loteamento; deflete à direita e 
segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 7; deflete à direita e em seguida à 
esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando 
com o Lote 16 da Quadra 16; segue em linha reta por 22,00m confrontando com a Quadra 16; 
segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 8; segue em linha reta por 22,00m 
confrontando com a Quadra 21; segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 9; segue 



 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.

156

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreTerça-feira, 13 de julho de 2021 Ano V | Edição nº 1014

 
 

 
 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

156 
 

em linha reta por 22,00m confrontando com a Quadra 22; segue em linha reta por 32,00m 
confrontando com a Rua 10; segue em linha reta por 22,00m confrontando com a Quadra 23; 
deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m 
confrontando com o Lote 15 da Quadra 23; segue em linha reta por 172,50m confrontando com a 
Quadra 23; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 
14,14m confrontando com o Lote 1 da Quadra 23; deflete à direita e segue em linha reta por 
32,00m confrontando com a Rua 24 (trecho 3) onde encontra o ponto de partida. Largura da via: 
leito carroçável com 9,00m, passeios públicos com 2,50m de ambos os lados, totalizando largura 
de 14,00m. Totalizando uma área de 5.777,90m² (cinco mil, setecentos e setenta e sete metros e 
noventa centímetros quadrados). 
 
Rua 12: Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes medidas e 
confrontações: Inicia na intersecção de divisas entre a Rua 22, Lote 12 da Quadra 15 e a referida 
Rua; deste ponto deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 89°59’59”) 
por 14,14m confrontando com o Lote 12 da Quadra 15; segue em linha reta por 135,00m 
confrontando com a Quadra 15; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
90°00’01”) por 14,14m confrontando com o Lote 1 da Quadra 15; deflete à direita e segue em 
linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 21; deflete à direita e em seguida à esquerda e 
segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 89°59’59”) por 14,14m confrontando com o 
Sistema de Lazer 4 do mesmo loteamento; segue em linha reta por 84,51m confrontando com o 
Sistema de Lazer 4 do mesmo loteamento; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e 
ângulo central: 153°55’24”) por 24,18m confrontando com o Sistema de Lazer 4 do mesmo 
loteamento; deflete à direita e segue em linha reta por 61,82m confrontando com a Rua 7; deflete 
à direita e segue em linha reta por 12,91m confrontando com a Rua 22 onde encontra o ponto de 
partida. Largura da via: leito carroçável com 9,00m, passeios públicos com 2,50m de ambos os 
lados, totalizando largura de 14,00m. Totalizando uma área de 2.331,00m² (dois mil, trezentos e 
trinta e um metros quadrados). 
 
Rua 13: Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes medidas e 
confrontações: Inicia na intersecção de divisas entre a Rua 5, Sistema de Lazer 2 do mesmo 
Loteamento e a referida Rua; deste ponto deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e 
ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Sistema de Lazer 2 do mesmo 
Loteamento; segue em linha reta por 22,00m confrontando com o Sistema de Lazer 2 do mesmo 
Loteamento; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 
14,14m confrontando com o Sistema de Lazer 2 do mesmo Loteamento; deflete à direita e segue 
em linha reta por 32,00m confrontando com a Avenida 2 (trecho1); deflete à direita e em seguida 
à esquerda e  segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando 
com o Lote 29 da Quadra 10; segue em linha reta por 22,00m confrontando com a Quadra 10; 
deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m 
confrontando com o Lote 1 da Quadra 10; deflete à direita e segue em linha reta por 32,00m 
confrontando com a Rua 5 onde encontra o ponto de partida. Largura da via: leito carroçável com 
9,00m, passeios públicos com 2,50m de ambos os lados, totalizando largura de 14,00m. 
Totalizando uma área de 629,53m² (seiscentos e vinte e nove metros e cinquenta e três 
centímetros quadrados). 
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Rua 14: Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes medidas e 
confrontações: Inicia na intersecção de divisas entre a Rua 5, Lote 12 da Quadra 9 e a referida 
Rua; deste ponto deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) 
por 14,14m confrontando com o Lote 12 da Quadra 9; segue em linha reta por 22,00m 
confrontando com a Quadra 9; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
89°59’59”) por 14,14m confrontando com o Lote 13 da Quadra 9; deflete à direita e segue em 
linha reta por 32,50m confrontando com a Avenida 2 (trecho1); deflete à direita e em seguida à 
esquerda e segue em curva  (raio: 9,78m e ângulo central: 83°58’53”) por 14,34m confrontando 
com o Sistema de Lazer 2 do mesmo Loteamento; segue em linha reta por 22,00m confrontando 
com o Sistema de Lazer 2 do mesmo Loteamento; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 
9,68m e ângulo central: 85°01’06”) por 14,69m confrontando com o Sistema de Lazer 2 do 
mesmo loteamento; deflete à direita e segue em linha reta por 32,82m confrontando com a Rua 5 
onde encontra o ponto de partida. Largura da via: leito carroçável com 9,00m, passeios públicos 
com 2,50m de ambos os lados, totalizando largura de 14,00m. Totalizando uma área de 629,53m² 
(seiscentos e vinte e nove metros e cinquenta e três centímetros quadrados). 
 
Rua 15: Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes medidas e 
confrontações: Inicia na intersecção de divisas entre a Rua 4, Lote 14 da Quadra 7 e a referida 
Rua; deste ponto deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) 
por 14,14m confrontando com o Lote 14 da Quadra 7; segue em linha reta por 22,00m 
confrontando com a Quadra 7; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
89°59’59”) por 14,14m confrontando com o Lote 15 da Quadra 7; deflete à direita e segue em 
linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 5; deflete à direita e em seguida à esquerda e segue 
em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Lote 28 da 
Quadra 8; segue em linha reta por 22,04m confrontando com a Quadra 8; deflete à esquerda e 
segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Lote 1 
da Quadra 8; deflete à direita e segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 4 onde 
encontra o ponto de partida. Largura da via: leito carroçável com 9,00m, passeios públicos com 
2,50m de ambos os lados, totalizando largura de 14,00m. Totalizando uma área de 629,53m² 
(seiscentos e vinte e nove metros e cinquenta e três centímetros quadrados). 
 
Rua 16: Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes medidas e 
confrontações: Inicia na intersecção de divisas entre a Rua 3, Sistema de Lazer 1 do mesmo 
Loteamento e a referida Rua; deste ponto deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e 
ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Sistema de Lazer 1 do mesmo 
Loteamento; segue em linha reta por 22,00m confrontando com o Sistema de Lazer 1 do mesmo 
Loteamento; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 
14,14m confrontando com o Sistema de Lazer 1 do mesmo Loteamento; deflete à direita e segue 
em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 4; deflete à direita e em seguida à esquerda e 
segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Lote 
19 da Quadra 6; segue em linha reta por 22,00m confrontando com a Quadra 6; deflete à esquerda 
e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Lote 
1 da Quadra 6; deflete à direita e segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 3 onde 
encontra o ponto de partida. Largura da via: leito carroçável com 9,00m, passeios públicos com 
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2,50m de ambos os lados, totalizando largura de 14,00m. Totalizando uma área de 629,53m² 
(seiscentos e vinte e nove metros e cinquenta e três centímetros quadrados). 
 
Rua 17: Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes medidas e 
confrontações: Inicia na intersecção de divisas entre a Rua 3, Lote 11 da Quadra 5 e a referida 
Rua; deste ponto deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) 
por 14,14m confrontando com o Lote 11 da Quadra 5; segue em linha reta por 22,00m 
confrontando com a Quadra 5; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
89°59’59”) por 14,14m confrontando com o Lote 13 da Quadra 5; deflete à direita e segue em 
linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 4; deflete à direita e em seguida à esquerda e segue 
em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 14,14m confrontando com o Sistema de 
Lazer 1 do mesmo Loteamento; segue em linha reta por 22,00m confrontando com o Sistema de 
Lazer 1 do mesmo Loteamento; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
89°59’59”) por 14,14m confrontando com o Sistema de Lazer 1 do mesmo loteamento; deflete à 
direita e segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 3 onde encontra o ponto de 
partida. Largura da via: leito carroçável com 9,00m, passeios públicos com 2,50m de ambos os 
lados, totalizando largura de 14,00m. Totalizando uma área de 629,53m² (seiscentos e vinte e 
nove metros e cinquenta e três centímetros quadrados). 
 
Rua 18 (Trecho 1): Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes medidas 
e confrontações: Inicia na intersecção de divisas entre a Rua 3, Lote 21 da Quadra 4 e a referida 
Rua; deste ponto deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) 
por 14,14m confrontando com o Lote 21 da Quadra 4; segue em linha reta por 22,00m 
confrontando com a Quadra 4; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Lote 1 da Quadra 4; deflete à direita e segue em linha 
reta por 32,00m confrontando com a Rua 1; deflete à direita e em seguida à esquerda e segue em 
curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 14,14m confrontando com o Lote 14 da 
Quadra 3; segue em linha reta por 22,00m confrontando com a Quadra 3; deflete à esquerda e 
segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 89°59’59”) por 14,14m confrontando com o Lote 
15 da Quadra 3; deflete à direita e segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 3 onde 
encontra o ponto de partida. Largura da via: leito carroçável com 9,00m, passeios públicos com 
2,50m de ambos os lados, totalizando largura de 14,00m. Totalizando uma área de 629,53m² 
(seiscentos e vinte e nove metros e cinquenta e três centímetros quadrados). 
 
Rua 18 (Trecho 2): Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes medidas 
e confrontações: Inicia na intersecção de divisas entre a Rua 1, Lote 17 da Quadra 2 e a referida 
Rua; deste ponto deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) 
por 14,14m confrontando com o Lote 17 da Quadra 2; segue em linha reta por 22,00m 
confrontando com a Quadra 2; segue em linha reta por 30,04m confrontando com a Rua 2; deflete 
à esquerda e segue em curva (raio: 7,45m e ângulo central: 173°26’11”) por 11,275m 
confrontando com a Área Institucional 1; deflete à direita e segue em linha reta por 31,78m 
confrontando com o Alargamento da Estrada Municipal do Bairro dos Rochas -  Prefeitura 
Municipal Estância Turística de Avaré; deflete à direita e em seguida à esquerda e segue em curva 
(raio: 9,00m e ângulo central: 96°33’50”) por 15,17m confrontando com a Área Institucional 2 do 
mesmo loteamento; segue em linha reta por 47,28m confrontando com a Área Institucional 2 do 
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mesmo loteamento; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 89°59’59”) 
por 14,14m confrontando com a Área Institucional 2 do mesmo loteamento; deflete à direita e 
segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 1 onde encontra o ponto de partida. 
Largura da via: leito carroçável com 9,00m, passeios públicos com 2,50m de ambos os lados, 
totalizando largura de 14,00m. Totalizando uma área de 1.027,86m² (Um mil, vinte e sete metros 
e oitenta e seis centímetros quadrados).  
 
Rua 19: Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes medidas e 
confrontações: Inicia na intersecção de divisas entre a Avenida 2 (trecho 2), Lote 4 da Quadra 11 e 
a referida Rua; deste ponto deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
90°00’01”) por 14,14m confrontando com o Lote 4 da Quadra 11; segue em linha reta por 52,32m 
confrontando com Quadra l1; segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 6; segue 
em linha reta por 22,00m confrontando com a Quadra 12; deflete à esquerda e segue em curva 
(raio: 9,00m e ângulo central: 89°59’59”) por 14,14m confrontando com o Lote 7 da Quadra 12; 
deflete à direita e segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 7; deflete à direita e 
em seguida à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 14,14m 
confrontando com o Lote 1 da Quadra 13; segue em linha reta por 106,33m confrontando com a 
Quadra 13; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 89°59’59”) por 
14,14m confrontando com o Lote 12 da Quadra 13; deflete à direita e segue em linha reta por 
32,00m confrontando com a Avenida 2 (trecho 2) onde encontra o ponto de partida. Largura da 
via: leito carroçável com 9,00m, passeios públicos com 2,50m de ambos os lados, totalizando 
largura de 14,00m. Totalizando uma área de 1.810,31m² (Um mil, oitocentos e dez metros e trinta 
e um centímetros quadrados). 
 
Rua 20: Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes medidas e 
confrontações: Inicia na intersecção de divisas entre a Avenida 2 (trecho 2), Lote 11 da Quadra 13 
e a referida Rua; deste ponto deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
90°00’01”) por 14,14m confrontando com o Lote 11 da Quadra 13; segue em linha reta por 
106,33m confrontando com a Quadra 13; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e 
ângulo central: 89°59’59”) por 14,14m confrontando com o Lote 3 da Quadra 13; deflete à direita 
e segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 7; deflete à direita e em seguida à 
esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 14,14m confrontando 
com o Lote 1 da Quadra 14; segue em linha reta por 106,33m confrontando com a Quadra 14; 
deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 89°59’59”) por 14,14m 
confrontando com o Lote 12 da Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 32,00m 
confrontando com a Avenida 2 (trecho 2) onde encontra o ponto de partida. Largura da via: leito 
carroçável com 9,00m, passeios públicos com 2,50m de ambos os lados, totalizando largura de 
14,00m. Totalizando uma área de 1.810,03m² (Um mil, oitocentos e dez metros e três centímetros 
quadrados). 
 
Rua 21: Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes medidas e 
confrontações: Inicia na intersecção de divisas entre a Rua 7, Sistema de Lazer 4 do mesmo 
loteamento e a referida Rua; deste ponto deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e 
ângulo central: 116°04’37”) por 18,23m confrontando com o Sistema de Lazer 4 do mesmo 
loteamento; segue em linha reta por 41,36m confrontando com o Sistema de Lazer 4 do mesmo 
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loteamento; segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 12; segue em linha reta por 
22,00m confrontando com a Quadra 15; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo 
central: 89°59’59”) por 14,14m confrontando com o Lote 24 da Quadra 15; deflete à direita e 
segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Avenida 2 (trecho 2); deflete à direita e em 
seguida à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 14,14m 
confrontando com o Lote 11 da Quadra 14; segue em linha reta por 106,33m confrontando com a 
Quadra 14; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 89°59’59”) por 
14,14m confrontando com o Lote 03 da Quadra 14; deflete à direita e segue em linha reta por 
3,40m confrontando com a Rua 7; segue em curva (raio: 35,50m e ângulo central: 26°4’36”) por 
16,16m confrontando com a Rua 7; segue em linha reta por 18,81m confrontando com a Rua 7 
onde encontra o ponto de partida. Largura da via: leito carroçável com 9,00m, passeios públicos 
com 2,50m de ambos os lados, totalizando largura de 14,00m. Totalizando uma área de 
1.804,27m² (Um mil, oitocentos e quatro metros e vinte e sete centímetros quadrados). 
 
Rua 22: Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes medidas e 
confrontações: Inicia na intersecção de divisas entre a Rua 7, Sistema de Lazer 5 do mesmo 
loteamento e a referida Rua; deste ponto deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e 
ângulo central: 116°04’36”) por 18,23m confrontando com o Sistema de Lazer 5 do mesmo 
loteamento; segue em linha reta por 13,57m confrontando com o Sistema de Lazer 5 do mesmo 
loteamento; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 8,96m e ângulo central: 90°50’7”) por 
14,21m confrontando com o Sistema de Lazer 5 do mesmo loteamento; deflete à direita e segue 
em linha reta por 32,00m confrontando com a Avenida 2 (trecho2); deflete à direita e em seguida 
à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’01”) por 14,14m confrontando 
com o Lote 13 da Quadra 15; segue em linha reta por 22,00m confrontando com a Quadra 15; 
segue em linha reta por 12,91m confrontando com a Rua 12; deflete à direita e segue em linha reta 
por 30,01m confrontando com a Rua 7 onde encontra o ponto de partida. Largura da via: leito 
carroçável com 9,00m, passeios públicos com 2,50m de ambos os lados, totalizando largura de 
14,00m. Totalizando uma área de 649,03m² (seiscentos e quarenta e nove metros e três 
centímetros quadrados). 
 
Rua 23 (Trecho 01): Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes 
medidas e confrontações: Inicia na intersecção de divisas entre a Rua 7, Lote 10 da Quadra 18 e a 
referida Rua; deste ponto deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Lote 10 da Quadra 18; segue em linha reta por 
22,00m confrontando com a Quadra 18; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo 
central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Lote 9 da Quadra 18; deflete à direita e segue 
em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 8; deflete à direita e em seguida à esquerda e 
segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Lote 1 
da Quadra 17; segue em linha reta por 22,00m confrontando com a Quadra 17; deflete à esquerda 
e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Lote 
14 da Quadra 17; deflete à direita e segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 7 
onde encontra o ponto de partida. Largura da via: leito carroçável com 9,00m, passeios públicos 
com 2,50m de ambos os lados, totalizando largura de 14,00m. Totalizando uma área de 629,53m² 
(seiscentos e vinte e nove metros e cinquenta e três centímetros quadrados). 
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Rua 23 (Trecho 02): Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes 
medidas e confrontações: Inicia na intersecção de divisas entre a Rua 8, Lote 10 da Quadra 19 e a 
referida Rua; deste ponto deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Lote 10 da Quadra 19; segue em linha reta por 
22,00m confrontando com a Quadra 19; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo 
central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Lote 9 da Quadra 19; deflete à direita e segue 
em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 9; deflete à direita e segue em curva (raio: 
9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Lote 1 da Quadra 20; segue 
em linha reta por 22,00m confrontando com a Quadra 20; deflete à esquerda e segue em curva 
(raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Lote 18 da Quadra 20; 
deflete à direita e segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 8 onde encontra o 
ponto de partida. Largura da via: leito carroçável com 9,00m, passeios públicos com 2,50m de 
ambos os lados, totalizando largura de 14,00m. Totalizando uma área de 629,53m² (seiscentos e 
vinte e nove metros e cinquenta e três centímetros quadrados). 
 
Rua 23 (Trecho 03): Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes 
medidas e confrontações: Inicia na intersecção de divisas entre a Rua 9, Lote 4 da Quadra 1 e a 
referida Rua; deste ponto deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Lote 4 da Quadra 1; segue em linha reta por 2,32m 
confrontando com o Lote 4 da Quadra 1; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e 
ângulo central: 87°57’10”) por 13,82m confrontando com o Lote 4 da Quadra 1; deflete à direita e 
segue em linha reta por 30,49m confrontando com Alargamento da Estrada Municipal do Bairro 
dos Rochas - Prefeitura Municipal Estância Turística de Avaré; deflete à direita e em seguida à 
esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 79°35’10”) por 12,50m confrontando 
com o Sistema de Lazer 3 do mesmo loteamento; segue em linha reta por 7,60m confrontando o 
Sistema de Lazer 3 do mesmo loteamento; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e 
ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Sistema de Lazer 3 do mesmo 
loteamento; deflete à direita e segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 9 onde 
encontra o ponto de partida. Largura da via: leito carroçável com 9,00m, passeios públicos com 
2,50m de ambos os lados, totalizando largura de 14,00m. Totalizando uma área de 391,95m² 
(trezentos e noventa e um metros e noventa e cinco centímetros quadrados).  
 
Rua 24 (Trecho 01): Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes 
medidas e confrontações: Inicia na intersecção de divisas entre a Rua 7, Lote 9 da Quadra 17 e a 
referida Rua; deste ponto deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
88°55’49”) por 13,97m confrontando com o Lote 9 da Quadra 17; segue em linha reta por 22,01m 
confrontando com a Quadra 17; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Lote 7 da Quadra 17; deflete à direita e segue em 
linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 8; deflete à direita e em seguida à esquerda e segue 
em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Lote 1 da 
Quadra 16; segue em linha reta por 22,00m confrontando com a Quadra 16; deflete à esquerda e 
segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Lote 
30 da Quadra 16; deflete à direita e segue em linha reta por 31,83m confrontando com a Rua 7 
onde encontra o ponto de partida. Largura da via: leito carroçável com 9,00m, passeios públicos 
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com 2,50m de ambos os lados, totalizando largura de 14,00m. Totalizando uma área de 629,53m² 
(seiscentos e vinte e nove metros e cinquenta e três centímetros quadrados). 
 
 Rua 24 (Trecho 02): Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes 
medidas e confrontações: Inicia na intersecção de divisas entre a Rua 8, Lote 11 da Quadra 20 e a 
referida Rua; deste ponto deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 
90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Lote 11 da Quadra 20; segue em linha reta por 
22,00m confrontando com a Quadra 20; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo 
central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Lote 9 da Quadra 20; deflete à direita e segue 
em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 9; deflete à direita e em seguida à esquerda e 
segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Lote 1 
da Quadra 21; segue em linha reta por 22,00m confrontando com a Quadra 21; deflete à esquerda 
e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Lote 
30 da Quadra 21; deflete à direita e segue em linha reta por 32,00m confrontando com a Rua 8 
onde encontra o ponto de partida. Largura da via: leito carroçável com 9,00m, passeios públicos 
com 2,50m de ambos os lados, totalizando largura de 14,00m. Totalizando uma área de 629,53m² 
(seiscentos e vinte e nove metros e cinquenta e três centímetros quadrados). 
 
Rua 24 (Trecho 03): Localizada no Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes 
medidas e confrontações: Inicia na intersecção de divisas entre a Rua 9, Sistema de Lazer 3 do 
mesmo loteamento e a referida Rua; deste ponto deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m 
e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m confrontando com o Sistema de Lazer 3 do mesmo 
loteamento; segue em linha reta por 87,19m confrontando com a Sistema de Lazer 3 do mesmo 
loteamento; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 135°39’31”) por 
21,31m confrontando com o Sistema de Lazer 3 do mesmo loteamento; deflete à direita e segue 
em linha reta por 45,78m confrontando com o Alargamento da Estrada Municipal do Bairro dos 
Rochas - Prefeitura Municipal Estância Turística de Avaré; deflete à direita e em seguida à 
esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 44°20’29”) por 6,97m confrontando 
com a Área Institucional 3 do mesmo loteamento; segue em linha reta por 11,94m confrontando a 
Área Institucional 3 do mesmo loteamento; segue em linha reta por 32,00m confrontando com a 
Rua 11; segue em linha reta por 22,00m confrontando com a Quadra 23; segue em linha reta por 
32,00m confrontando com a Rua 10; segue em linha reta por 22,00m confrontando com a Quadra 
22; deflete à esquerda e segue em curva (raio: 9,00m e ângulo central: 90°00’00”) por 14,14m 
confrontando com o Lote 30 da Quadra 22; deflete à direita e segue em linha reta por 32,00m 
confrontando com a Rua 9 onde encontra o ponto de partida. Largura da via: leito carroçável com 
9,00m, passeios públicos com 2,50m de ambos os lados, totalizando largura de 14,00m. 
Totalizando uma área de 1.895,48m² (Um mil, oitocentos e noventa e cinco metros e quarenta e 
oito centímetros quadrados).  
 
ALARGAMENTO DA ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO DOS ROCHAS 
Localizada no do Loteamento São Francisco de Avaré com as seguintes medidas e confrontações: 
Inicia na intersecção de divisas entre a Estrada Municipal do Bairro dos Rochas -  AVR.040 - 
Prefeitura Municipal Estância Turística de Avaré e o ponto denominado BPG-M-0662; deste 
ponto segue confrontando com a Estrada Municipal do Bairro dos Rochas -  AVR.040 - Prefeitura 
Municipal Estância Turística de Avaré, com os seguintes azimutes e distâncias: 161°39’e 176,89m 
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até encontrar o ponto denominado BPG-P-1605; deste ponto segue com os seguintes azimutes e 
distâncias: 157°08’e 253,20m até encontrar o ponto denominado BPG-P-1606; deste ponto segue 
com os seguintes azimutes e distâncias: 144°40’e 53,39m até encontrar o ponto denominado BPG-
P-1607; deste ponto segue com os seguintes azimutes e distâncias: 135°30’e 208,17m até 
encontrar o ponto denominado BPG-P-1608; deste ponto segue com os seguintes azimutes e 
distâncias: 143°46’e 112,05m até encontrar o ponto denominado YOWY-V-0085; deste ponto 
deflete à direita e segue com os seguintes azimutes e distâncias: 271°09’e 10,70m até encontrar o 
ponto de intersecção do Alargamento da Estrada Municipal do Bairro dos Rochas e o 
Equipamento Público Urbano 3 do mesmo loteamento; deflete à direita e segue em linha reta por 
25,95m confrontando com o Equipamento Público Urbano 3 do mesmo loteamento; segue em 
linha reta por 78,79m confrontando com a Área Institucional 3 do mesmo loteamento; segue à 
esquerda em linha reta por 15,99m confrontando com a Área Institucional 3 do mesmo 
loteamento; segue em linha reta por 45,78m confrontando com a Rua 24 (trecho 3); segue em 
linha reta por 146,46m confrontando com o Sistema de Lazer 3 do mesmo loteamento; segue à 
direita em linha reta por 26,25m confrontando com o Sistema de Lazer 3 do mesmo loteamento; 
segue em linha reta por 30,49m confrontando com a Rua 23 (trecho 3); segue à direita em linha 
reta por 97,57m confrontando com a Quadra 1 do mesmo loteamento; segue em linha reta por 
43,03m confrontando com a Avenida 1 do mesmo loteamento; segue em linha reta por 111,10m 
confrontando com a Área Institucional 2 do mesmo loteamento; segue à direita em linha reta por 
48,58m confrontando com a Área Institucional 2 do mesmo loteamento; segue em linha reta por 
31,78m confrontando com a Rua 18 (trecho 2); segue em linha reta por 93,46m confrontando com 
a Área Institucional 1 do mesmo loteamento; segue à direita em curva (raio: 23,00m e ângulo 
central: 19º24’47”) por 5,96m confrontando com a Área Institucional 1 do mesmo loteamento; 
deflete à direita e segue com os seguintes azimutes e distâncias: 89°23’e  8,12m onde encontra o 
ponto de partida. Largura da via: leito carroçável com 6,50m, passeio público com 2,00m do lado 
confrontante com o loteamento, totalizando largura de 8,50m. Totalizando uma área de 
6.821,06m² (Seis mil, oitocentos e vinte e um metros e seis centímetros quadrados).  
 
 

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

 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 07 de julho de 2021. 

 
 
 
 

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE 
PREFEITO 
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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 aquisição de pedra brita graduada e fornecimento 
de macadame seco e tal quebra de ordem cronológica 
se faz necessária para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

Fornecedor: Pedreira Granada Ltda

Empenho(s): 6029, 6342, 11127/2021

Valor: R$ 65.240,10

Avaré, 13 de julho de 2021

RONALDO SOUZA VILLAS BOAS

Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento

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 adita-mento 01/97 do Tribunal de 
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alte-
ração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar 
de aquisição de roçadeira lateral e tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para atender as necessida-
des da Secretaria Municipal de Serviços.

Fornecedor: Gama Comércio de Máquinas, Ferragens 
e Ferramentas Ltda Epp

Empenho(s): 8446, 8312, 8309, 8311, 8307/2021

Valor: R$ 53.650,00

Avaré, 13 de julho de 2021

ALEXANDRE LEAL NIGRO

Secretário Municipal de Serviços

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 adita-mento 01/97 do Tribunal de 
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alte-
ração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar 
de aquisição de roçadeira lateral e tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para atender as necessida-
des da Secretaria Municipal de Turismo.

Fornecedor: Gama Comércio de Máquinas, Ferragens 
e Ferramentas Ltda Epp

Empenho(s): 10644/2021

Valor: R$ 1.850,00

Avaré, 13 de julho de 2021

MÁRCIO DANILO DOS SANTOS

Secretário Municipal de Turismo

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 aquisição de pneus e câmaras e tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para manutenção 
dos carrinhos de transporte funerário.

Fornecedor: Planeta Mix Comercial Ltda.

Empenho(s): 8892/2021

Valor: R$ 1.296,00

Avaré, 13 de julho de 2021

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli

Secretário Municipal de Serviços

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 aquisição de ventiladores e tal quebra de 
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ordem cronológica se faz necessária para utlização 
nos departamentos da Secretariade Planejamento e 
Transportes.

Fornecedor: Planeta Mix Comercial Ltda.

Empenho(s):8305/2021

Valor: R$ 1.360,00

Avaré, 13 de julho de 2021

Alexandre Leal Nigro

Secretário Municipal de Planejamento e Transportes

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  aquisição de aparelhos telefônicos e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para utlização na 
Secretaria de Esportes.

Fornecedor: Planeta Mix Comercial Ltda.

Empenho(s):10596,10597/2021

Valor: R$ 1.000,00

Avaré, 13 de julho de 2021

Andreia Brisola Carvalheira

Secretária Municipal de Esportes

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  aquisição aquisição de cobertura/envólucro de 
óbitos e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para utlização no Pronto Socorro.

Fornecedor: Planeta Mix Comercial Ltda.

Empenho(s):8538/2021

Valor: R$ 1.400,00

Avaré, 13 de julho de 2021

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde
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Outros Atos

 

  

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11 
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º 
6.235/22/03/21 

 

 

 

Rua Ceará, nº 1.393 – Centro – Avaré/SP – Cep: 18701-090 – Telefone:  Cel (14) 98155-2248/ e-mail: cmdca@avare.sp.gov..br         

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE ANÁLISE PROJETOS – CMDCA 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Objeto do Relatório Seleção de projeto de Organização da Sociedade Civil legalmente 
constituída no município de Avaré, a ser financiado com recursos 
previsto no edital “Fundos da Infância e da Adolescência/2021” da 
Fundação Itaú 

Objetivo do 
Relatório 

Avaliar o conteúdo dos projetos apresentados, emitir pontuação 
definindo o projeto a ser apresentado em nome do CMDCA conforme 
os critérios de julgamento da Resolução 005/2021-CMDCA. 

 

Referências 

 Resolução nº 005\2021 - CMDCA 

Relatório 

I - Introdução 

No dia 07 de julho de 2021, das 13 h às 15:30h reuniram-se os membros da Comissão de Avaliação 

nomeada na resolução de referência na sala do Centro Cultural  da Secretaria de Cultura, sito a Rua 

Ceará nº 1.507 para realizar as tarefas de sua atribuição: 1) avaliações dos conteúdos dos projetos 

apresentados pelas Organizações da Sociedade Civil – OSC; 2) emissão de pontuação de acordo 

com os critérios da tabela II da resolução de referência; 3) escolha do projeto a ser apresentado pelo 

CMDCA conforme edital do Itau Social para  recebimento de recursos financeiros. Foram inscritos 

os seguintes projetos: 

RELAÇÃO DE PROJETOS INSCRITOS 
ITEM ENTIDADE PROJETO 
1 APAE – Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Avaré 
A garantia de direitos começa na 1ª 
Infância 

2 Colônia Espírita Fraternidade Segurança Alimentar Fraternidade 
3 NOCAIJA – Núcleo de Orientação e 

Capacitação à Infância e Juventude de Avaré 
Enfrentamentos para a vida 

4 VANA – Voluntários Anônimos de Avaré Projeto Bem  Estar Social 
5 GAADC – Grupo de Apoio ao Adolescente e da 

Criança 
Minha Infância importa 

II – Avaliação Após a análise dos projetos apresentados a Comissão emitiu as pontuações 

individuais para cada projeto, calculou as média ponderadas para cada um deles, realizou a 

somatória e chegou a seguinte classificação em ordem decrescente:   

Tabela I 



 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.

167

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreTerça-feira, 13 de julho de 2021 Ano V | Edição nº 1014

 

  

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11 
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º 
6.235/22/03/21 

 

 

 

Rua Ceará, nº 1.393 – Centro – Avaré/SP – Cep: 18701-090 – Telefone:  Cel (14) 98155-2248/ e-mail: cmdca@avare.sp.gov..br         

Nº ORD PROJETO 

 

ENTIDADE PONTUAÇÃO 

1 Segurança Alimentar Fraternidade Colônia Espírita Fraternidade 81,66 

2 A Garantia de Direitos Começa na 1ª 
Infância 

APAE 58,33 

3 Minha Infância Importa GAADC 55 

4 Enfrentamentos para a Vida NOCAIJA 43,33 

5 Projeto Bem Estar Social VANA 40 

 

III - Parecer Final 

 Considerando os critérios estabelecidos na resolução de referência o projeto com maior 

pontuação a ser inscrito pelo CMDCA no edital do Itaú Social será “Segurança Alimentar 

Fraternidade” apresentado pela Colônia Espírita Fraternidade. 

Estância Turística de Avaré, 07 de julho de 2021 

_________________________________ 
Priscilla Maria Ribeiro 

 
________________________________ 

Renata Cristiane Roman 
 

_______________________________ 
Clovis Rodrigues Felipe  
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