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PODER EXECUTIVO
Poder Executivo

Atos Oficiais
Atos Oficiais

Decretos
Decretos

Decreto nº 6.788, de 27 de abril de 2022.

(Dispõe sobre a reorganização da
Corregedoria do Conselho Tutelar)

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

Decreta:
Artigo 1º – Fica reorganizado, na forma abaixo, em

conformidade com a Lei  Complementar  n.º  150/2011,  a
Corregedoria do Conselho Tutelar:

Presidente: Cristiane Soares Hipólito
Vice-presidente: Suelen Alves de Camargo Dalsasso
1ª Secretária: Valdirene Rosa de Campos
Membros representantes
Representantes do Conselho Tutelar
Liliane de Melo Vilen
Suelen Alves de Camargo Dalsasso
Representantes  do  Conselho  Municipal  dos

Direitos  da  Criança  e  Adolescente
Ricardo Lopes Ribeiro
Karina Mori
Representante  da  Secretaria  Municipal  de

Assistência  e  Desenvolvimento  Social
Augusto Aparecido Guimarães de Oliveira
Representante do Poder Executivo
Valdirene Rosa de Campos
Representante do Poder Executivo
Cristiane Soares Hipólito
Artigo 2º – Fica revogado o Decreto n.º 4.977 de 10

de outubro de 2017.
Artigo 3º – Este decreto entrará em vigor na data de

sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27 de abril de

2022.
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

Prefeito
...........................................................................................................
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ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Praça Juca Novaes, nº 1.169, Centro, Avaré, SP, CEP 18705-900, Tel. (14) 3711-2507 
secretariadegabinete@avare.sp.gov.br 

 
Decreto nº 6.793, de 27 de abril de 2022. 

 
(Dispõe sobre deferimento resultado final e 

conclusivo da validação e homologação da 

análise dos certificados necessários para 

manutenção do Adicional de Qualificação ao 

profissional do Magistério que já usufrua tal 

benesse e dá outras providências) 
 

 
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 

Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,  
 
CONSIDERANDO o relatório final, apresentado pela Comissão Técnica 

de Gestão de Carreiras do Magistério, validando e homologando os certificados 
apresentados conforme dispõe o artigo 8º, e seus parágrafos, da LC 216, de 03 de maio de 
2016,  

 
CONSIDERANDO que o completamento do requisito necessário ateve-

se a apresentação de participação, aproveitamento e pertinência em cursos de instituições 
homologadas pela Secretaria Municipal da Educação,  
 

D e c r e t a : 
 

Artigo 1º – Ficam deferidos os resultados abaixo discriminados, para 
manutenção do Adicional de Qualificação, nos percentuais indicados, cujas relações 
nominais passam fazer parte integrante do presente Decreto, na forma no Anexo I, 
contendo o nome situação do pedido, cargo, data da conclusão do curso (mês/ano), 
enquadramento do (%) alcançado, embasamento legal, data de início de vigência. 
 

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de 01 de maio de 2022. 
 
 

 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27 de abril de 2022. 

 
 
 

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE 
PREFEITO 
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ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Praça Juca Novaes, nº 1.169, Centro, Avaré, SP, CEP 18705-900, Tel. (14) 3711-2507 
secretariadegabinete@avare.sp.gov.br 

 
ANEXO I – RELAÇÃO NOMINAL DA MANUTENÇÃO DO ADICIONAL DE 

QUALIFICAÇÃO  
 

Matricula NOME CARGO 
Ano 

Conclusão do 
Curso 

Despacho 
% 

Correspondente  
Base Legal 

8608 ADRIANA APARECIDA DE 
OLIVEIRA PETRY 

ADI 2020 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8508 ADRIANA DOS SANTOS PROF.ADJ 2020/2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

9649 ADRIANA GOMES LIRA 
LEAL 

ADI 2020/2021 

2022 

Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8511 ALIDIANE GONZALEZ ADI 2020/2021 

2022 

Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8715 ALMERINDA PELENTIER PROF.ADJ 2020/2022 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8574 AMANDA REIS DOS 
SANTOS CRUZ 

PROF.ADJ 2020/2021 

2022 

Validado/Homologado

/Deferido 

 

13% 

LC 216/16 - 

art 8º 

9435 AMANDA REIS DOS 
SANTOS CRUZ 

PEB I 2020/2021 

2022 

Validado/Homologado

/Deferido 

 

13% 

LC 216/16 - 

art 8º 

8494 ANA CAROLINA DADARIO 
BERNA 

PEB II 2020/2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13 % LC 216/16 - 

art 8º 

5745 ANA TRINDADE DA SILVA ADI 2019/2020 

2021 

 

Validado/Homologado

/Deferido 

 

13 % 

LC 216/16 - 

art 8º 

8890 ANA PAULA BENINCASI 
SOUZA DE GODOY 

PEB I 2021  

Validado/Homologado

/Deferido 

 

13 % 

LC 216/16 - 

art 8º 

9714 ANA PAULA DA SILVA PEB I 2020/2021  

Validado/Homologado

/Deferido 

 

13 % 

LC 216/16 - 

art 8º 

9685 ANA PAULA DE OLIVEIRA PEB I 2020/2021  

Validado/Homologado

/Deferido 

 

13 % 

LC 216/16 - 

art 8º 

8514 ANA PAULA PEREIRA 
PANCIONI 

PROF.ADJ 2020/2021 

2022 

Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

3645 ANGELA DA SILVA 
THIMOTHEO 

PROF.ADJ 2020/2021 

2022 

Validado/Homologado

/Deferido 

13 % LC 216/16 - 

art 8º 

8516 ANGELICA PATRICIA 
RICARDO 

PROF.ADJ 2019/2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8517 APARECIDA DE FATIMA 
GERALDO 

PROF.ADJ 2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

7801 APARECIDA RONDÃO DE 
FREITAS 

ADI 2020/2021 

2022 

Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8518 AZELIA SERRANO PROF.ADJ 2020/2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

9694 BRUNA STEFANIA DE 
OLIVEIRA 

PEB I 2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8614 BRUNA REGINA MORAES 
DE OLIVEIRA LOPES 

PROF.ADJ
. 

2021/2022 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8668 CAMILA INACIO DE 
OLIVEIRA 

PROF.ADJ 2020 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8577 CAMILA TAVARES BENTO PROF.ADJ 2020/2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

9650 CAMILA VICTORIA DA ADI 2019/2021 Validado/Homologado 13% LC 216/16 - 
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SILVA /Deferido art 8º 

8521 CAROLINE PINHEIRO B. C. 
A. RENOVATO 

ADI 2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

4243 CLARICE FERREIRA 
GUIMARÃES 

PEB I 2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

7741 CLARICE FERREIRA 
GUIMARÃES 

PEB I 2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

9697 CLAUDIA CRISTINA 
RODRIGUES MARATA 

DIRETOR 2020/2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8524 CLAUDIA CRISTINA 
RODRIGUES MARATA 

PEB I 2020/2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8526 CRISTIANE MARIA DE 
LIMA 

PROF.ADJ
. 

2020 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8525 CRISTINA DE FATIMA 
PEREIRA 

PROF.ADJ 2020 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8527 DAMARIS MARTINS 
MOREIRA 

ADI 2020/2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8528 DANIELA APARECIDA 
FRANCISCO 

ADI 2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8190 DANIELLE DE LIMA 
ESTANELLI 

ADI 2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

9698 DANIELLE KALINE 
RICARDO 

PEB I 2020/2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8529 DANIELE PEREIRA 
VARRASCHIN REIS 

PEB I 2020/2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

9344 ELAINE CRISTINA 
FEITEIRA 

ADI 2022 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8531 ELAINE CRISTINA MILLER 
BORALI 
 

PROF.ADJ 
 

2021/2022 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

9699 ELAINE CRISTINA MILLER 
BORALI 

PEB I 2021/2022 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

5648 ELAINE CRISTINA PARRA ADI 2019/2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8578 ELAINE SILVEIRA SAITO PROF.ADJ 2020/2022 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8497 ELENIL RITA AP. MORAES 
MARTINS 

PEB II 2020/2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

4513 ELIANI TELES DE 
OLIVEIRA DI PIERO 

PROF.ADJ 2019/2020 

 

Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8599 EUNICE ESTEVES 
BALESTERO 

PROF.ADJ 2020/2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8201 FABIANA APARECIDA 
CIRYNO ZEQUI DE ARAUJO 
 

PEB I 2021/2022 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

7402 FERNANDA THAIS 
CAETANO FERNANDES 

PROF.ADJ 2021/2022 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

9678 GESSICA LUANA SILVA 
CAMPOS 

ADI 2019/2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

9571 GINA MARA FEITOSA PEB II 2019/2020 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

5723 HELENA MARIA PEREIRA 
CUSTODIO 

PEB I 2021/2022 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

7253 HORACIO RUI MATHEUS ADI 2021/2022 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8534 ISABEL CRISTINA M. M. DE PROF.ADJ 2021/2022 Validado/Homologado 13% LC 216/16 - 
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OLIVEIRA /Deferido art 8º 

8601 JANELICIA OLIVEIRA 
ARAUJO 

ADI 2020/2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8535 JOCIMARA MOREIRA 
COUTO DE OLIVEIRA 

PROF.ADJ 2020/2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8536 JOSELIA GODOY DE 
CASTRO 

ADI  2019/2020 

2022 

Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8538 JULIANA CORREA GODOY  ADI 2022 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

9680 LUCIANY DOS SANTOS 
SOUZA 

ADI 2019/2020 

2021 

Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8548 MARCUS VIRGILIUS 
MORAES BUENO 

PEB II 2019/2020 

2021 

Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

9716 
 

MARIA BENEDITA BENTO 
RODRIGUES 
 

PEB I 2020/2021 
Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

 

8549 MARIA CLAUDIA OKIISHI PROF.ADJ 2019/2020 

2022 

Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

9647 MARIA EDINEIA FERRAZ 
RODRIGUES 

ADI 2020/2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

1531 MARIA ELIANA 
CASTANHEIRA 
KAIRALLAH 

PEB II 2019/2022 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8551 MARIA FERNANDA 
MARTINS  

PROF.ADJ 2020/2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8586 MARIA JOSE DA CUNHA PEB II 2019/2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

9312 MARIANA ROCHA SILVA ADI 2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8554 MARIANA VERPA PROF.ADJ 2019/2020 

2021 

Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8591 MARLENE RODRIGUES DE 
ALMEIDA 

PROF.ADJ 2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8556 MICHELE APARECIDA 
LIRANÇO 

ADI 2019/2020 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

9449 MICHELLE ALINE DOS 
SANTOS NORONHA 

PROF.ADJ 2019/2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8557 NATALIA DA SILVA PROF.ADJ 2021/2022 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

9681 PATRICIA RODRIGUES DE 
ALMEIDA 

ADI 2021/2022 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8560 PRISCILA APARECIDA DE 
FREITAS FERNANDES 

PEB I 2020/2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8611 RENATA APARECIDA 
RODRIGUES NEGRÃO 

ADI 2020 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

9629 RENATA DE FATIMA 
CAVALIERI COCURULLI 

PEB I 2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8562 RITA DE CASSIA GARCIA 
RODRIGUES 

PEB II 2020/2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8588 RITA DE CASSIA GARCIA 
RODRIGUES 

PROF.ADJ 2020/2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

9719 ROBERTA AMARO 
ARMANDO 

PEB I 2020/2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8564 RODRIGO CARVALHO PEB II 2019/2020 

2021 

Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 
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9608 SANDRA RODRIGUES PEB I 2020/2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8565 SANDRA ROSA MACIEL 
BELEI 

PROF.ADJ 2020/2021 

2022 

Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8567 SUELI APARECIDA FIORINI PROF.ADJ 2020/2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8568 SULEI CONCEIÇÃO SOUZA 
PAPAY 

PROF.ADJ 2019 Validado/Homologado

/Deferido 

8% LC 216/16 - 

art 8º 

7413 VALDINEIA APARECIDA 
BERNARDO 

ADI 2020/2021 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

9720 VALDINEIA PIRES BATISTA PEB I 2020 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

8571 VANESSA CRISTINA 
SALVADOR 

ADI 2020 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 

4570 VIVIANE REGINA TRISTÃO 
FERREIRA 

PROF.ADJ 2020 Validado/Homologado

/Deferido 

13% LC 216/16 - 

art 8º 
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Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica
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  carne  bovina  e  tal  quebra  de  ordem
cronológica  se  faz  necessária  para  fornecimento  de
alimentação nos equipamentos da Semades.

Fornecedor: Spoljaric Comercial do Brasil Eireli
Empenho(s): 969/2022
Valor: R$ 5.082,76
Avaré, 28 de abril de 2022
Adriana Moreira Gomes
Secretária Municipal de Desenv. e Assist. Social

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  emergencial  de  medicamentos,  tal  quebra  de
ordem  cronológica  se  faz  necessária  para  atender  as
necessidades do Pronto Socorro.

Fornecedor: Gabriel da Gama Galache
Empenho(s):3844/2022
Valor: R$ 7.043,00
Avaré, 28 de abril de 2022
Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal de Saúde

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 placa em aço escovado e tal quebra de ordem
cronológica se faz  necessária  para inauguração de obra
pública.

Fornecedor: Expressa Comercial Ltda. ME
Empenho(s): 1463/2022
Valor: R$ 7.258,68
Avaré, 28 de abril de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

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

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de

fornecimento de pães e tal quebra de ordem cronológica se
faz  necessária  para  atender  a  Divisão  de  Alimentação
Escolar.

Fornecedor: Leandro Joest Rebessi - ME
Empenho(s): 596/2022
Valor: R$ 69,00
Avaré, 28 de abril de 2022
Josiane Aparecida Lopes Medeiros de Jesus
Secretária Municipal de Educação

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 HD Externo, tal quebra de ordem cronológica
se  faz  necessár ia  para  a tender  aos  serv iços
administrat ivos.

Fornecedor:  Megadata  Indústria  e  Comércio  de
Produtos

Empenho(s): 5536/2022
Valor: R$ 395,00
Avaré, 28 de abril de 2022
Marcio Danilo dos Santos
Secretário Municipal de Turismo

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 tal quebra de ordem cronológica se
faz necessária para manutenção da frota municipal.

Fornecedor: M. Teixeira &Teixeira Ltda. ME
Empenho(s): 5678/2022
Valor: R$ 1.632,36
Avaré, 28 de abril de 2022
Ronaldo Adão Guardiano
Secretário Municipal de Administração

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
serviço  de  sondagem  de  solo  e  tal  quebra  de  ordem
cronológica se faz necessária para a cobertura da Arena de
Eventos.

Fornecedor:  Newtecnica  Serviços  de  Consultoria
Técnica  e  Obras  Ltda.

Empenho(s): 6273/2022
Valor: R$ 15.550,00
Avaré, 28 de abril de 2022
Alexandre Leal Nigro
Secretário Municipal de Planejamento e Obras

JUSTIFICATIVA
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(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
prestação de serviços de desenvolvimento e suporte na
área de programação de web sites e tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para os serviços da Secretaria
de Comunicação.

Fornecedor: A6 Publicidade e Marketing Digital Ltda.
Empenho(s): 351/2022
Valor: R$ 637,90
Avaré, 28 de abril de 2022
Thaís Francini Christino
Secretária Municipal de Comunicação

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

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição  de  refrigerantes  e  tal  quebra  de  ordem
cronológica  se  faz  necessária  para  fornecimento  aos
funcionários que trabalham na vacinação contra a Covid 19.

Fornecedor: Andiara de Andrade Costa - ME
Empenho(s): 5989/2022
Valor: R$ 300,80
Avaré, 28 de abril de 2022
RoslindoWilson Machado
Secretário Municipal de Saúde

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
prestação  de  serviços  especializados  em  veículos  e  tal
quebra  de  ordem  cronológica  se  faz  necessária  para
manutenção da frota municipal.

Fornecedor: Carolina Scuro Andrada Teixeira - ME
Empenho(s): 6300/2022
Valor: R$ 9.960,00
Avaré, 28 de abril de 2022
Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal de Saúde

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
prestação de serviços de publicações legais e tal quebra de
ordem  cronológica  se  faz  necessária  para  a  devida
publicidade através do Sistema PUBNET.

Fornecedor: Companhia de Processamento de Dados do
Estado de São Paulo - PRODESP

Empenho(s): 110/2022
Valor: R$ 4.710,91
Avaré, 28 de abril de 2022
Thaís Francini Christino
Secretária Municipal de Comunicação

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

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição  de  medicamentos,  tal  quebra  de  ordem
cronológica se faz necessária para atender a pacientes da
Rede Básica Municipal.

Fornecedor: Comercial Tatuapé Soluções Ltda.
Empenho(s): 3086/2022
Valor: R$ 1.219,80
Avaré, 28 de abril de 2022
Roslindo Wilson Machado
Secretario Municipal de Saúde

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
instalação,manutenção  e  aplicação  de  lona  vinílica
emborrachada e tal quebra de ordem cronológica se faz
necessária para cobertura da piscina do imóvel  em que
está alocado o DESS.

Fornecedor: Diego Leone
Empenho(s): 3767/2022
Valor: R$ 2.400,00
Avaré, 28 de abril de 2022
Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal de Saúde

...........................................................................................................
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MUNICIPIO DE AVARE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ         
SAO PAULO 
46.634.168/0001-50
DECRETO  Nº 0006792/2022 
Data 27/04/2022 

Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

271.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA

240100.0412970012324
339039000000

0001880
0111000

TOTAL: 271.000,00
Artigo 2º - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Suplementação: R$ 271.000,00 (duzentos e setenta e um mil  reais )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

20.000,00
MANUTENÇÃO DO  D.F.P.M-(DEPTO DE FISCALIZ. E POST.MUNICIP.)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0111000449052000000

240100.04125700125720001867

50.000,00
REMUNERACAO DOS SERVICOS DE ARRECADACAO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0111000339092000000

240100.04129700122460001868

101.000,00
SISTEMA INFORMATIZADO DE ARRECADACAO MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA 0111000339039000000

240100.04129700122480001870

20.000,00
SISTEMA INFORMATIZADO DE ARRECADACAO MUNICIPAL
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0111000449052000000

240100.04129700122480001871

30.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0111000449052000000

240100.04129700123240001882

50.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0112000449052000000

240100.04129700123240001883

TOTAL: 271.000,00
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data da publicação.

DAYANE PAES SILVA LEITE
CONTADORA

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

                      Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

DECRETA:
Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de  271.000,00, distribuidos as seguintes dotações:

DECRETO Nº  0006792/2022, de  27 abril de 2022  -  0002568/2021.

E&&L Contabilidade Pública Eletrônica Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&&L Contabilidade Pública Eletrônica Produções de Software LTDA

Outros AtosOutros Atos
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MUNICIPIO DE AVARE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ         
SAO PAULO 
46.634.168/0001-50
DECRETO  Nº 0006794/2022 
Data 27/04/2022 

Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

470.000,00
PROCEDIMENTOS HOSPITALAR - MAC
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA

070115.1030210132372
339039000000

0000681
0131000

TOTAL: 470.000,00
Artigo 2º - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Suplementação: R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta  mil  reais )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

200.000,00
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA 0111000339039000000

020100.04122700123290000033

70.000,00
CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA 0122000339039000000

060300.12361200820450000300

50.000,00
ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR
MATERIAL DE CONSUMO 0111000339030000000

060601.12306200620740000400

50.000,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS
MATERIAL DE CONSUMO 0151000339030000000

080201.08244401525040002583

100.000,00
COLETA DE LIXO DOMICILIAR
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0111000449052000000

120201.15452500121640001366

TOTAL: 470.000,00
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data da publicação.

DAYANE PAES SILVA LEITE
CONTADORA

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

                      Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

DECRETA:
Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de  470.000,00, distribuidos as seguintes dotações:

DECRETO Nº  0006794/2022, de  27 abril de 2022  -  0002568/2021.

E&&L Contabilidade Pública Eletrônica Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&&L Contabilidade Pública Eletrônica Produções de Software LTDA
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pREFETTURA DA ESTÂn¡Cln rUníSr¡CA Oe nvnnÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPTO DE GONTABILIDADE E ORçAMENTO

OepóSITOS JUDtctAls PARA PAcAMENTo DE PRECRTÓnIOS

REALtzADoS No exeRcfclo DE 2oz2
GONFORME EMENDA GONSTITUGIONAL 1O9I2O2J'.

DEGRETO MUNICIPAL NO 2359 DE O9/03/2OIO

Publicaçåo atendendo o art.20 do Decreto Municipal 2359120',,O

Paes S.Leite de Araúio

Data do
Depóslto
Judlcial

Mês /Ano
Gompetêncla

Valor Apurado
1112 avos
Atuallzado

Recelta Gorrente
Llqulda (R.C.L)

Base depóslto 7o

s/ R.G.L

2O22= (1r72o/ol

Mês/Ano
Base Gálculo

271O112022JANEIRO/2O225.657.297,88 471.441r49328.9'12.6A7í7NOVEMBRO/2021

2210212022FEVEREIRO/2O2248O.172.235.762.066,79DÊZ¿îfiE,ROl202'l 335.003.883,{3

3010312022ÃARçOt2022486.057,88339.1lO.l50,99 5.832.694,58JANEIRO/2022

2510412022AE,RILI20225.825.805,02 485.483,75338.709.594,42FEVEREIRO/2022

Total depositado em2022... R$ f .923.155135

ora Secretário M da Fazenda
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Decreto n.º 6.769, de 12 de abril de 2022. 

 
(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 258.575,00 m2, denominado “GARDEN RESIDENCE”, devidamente aprovado, 
conforme certificado GRAPROHAB Nº 242/2020, de 25 de agosto de 2020, situado nesta cidade, 
conforme segue: 

 
MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO DE PARCELAMENTO DO 

EMPREENDIMENTO 
 
I – IDENTIFICAÇÃO 
Nome Oficial do Empreendimento: GARDEN RESIDENCE 
Município: AVARÉ - SÃO PAULO 
Proprietário(s): JADE PARTICIPAÇÕES LTDA. 
Responsável Técnico: Bethina de Arruda Mota 
Área Loteada da gleba: 258.575,00 m² 
Endereço da Gleba: Chácara Villas Boas 
Matrícula: 81.748 
Distância do centro do município: 2.800,00 metros 
Acessos principais: Estrada Municipal AVR-351 

Confrontantes: 
Norte Gleba B - Matrícula 66.211 e Nahscir Mazzoni Negrão – Matrículas 47.622 e 

51.556 
Leste Flávio Rowe - Matrícula 49.755; Espólio de Valdinéia Cristina Miras Sampaio - 

Matrícula 36.958 
Oeste Fundação Padre Emílio Immoos - Transcrições 20.464, 20.812 e 28.865 e Estrada 

Municipal AVR-351 
Sul Silvio Sérgio Tadeu Carvalho - Matrícula 36.959 

 
II - DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DA GLEBA 
 Áreas Vulneráveis (Alagadiças, aterradas, declividades acentuadas, geologicamente frágeis): não 
tem 
Valor Paisagístico natural: (Grotas, nascentes, vegetação, etc.): sim, nascente 
Corpos d'água e sistema de drenagem natural: sim, córrego 

ErrataErrata
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Vales secos e linhas de drenagem natural: não tem 
Declividades predominantes: 8% 
Existência de rodovias, ferrovias, adutoras, interceptores/emissários, rede de transmissão de 
energia e respectivas faixas de domínio: sim, rede de transmissão de energia 
Usos anteriores (depósitos de lixo, indústria, agricultura, etc.): não tem 
 
III – CARACTERIZAÇÃO DO LOTEAMENTO 
 
O loteamento tem áreas Residenciais e Mistas, sendo que a ocupação máxima dos lotes é de 2/3. 
 
 
 

QUADRO 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS LOTES POR TIPO DE USO 
 NATUREZA  DO LOTEAMENTO  
Lotes Quant Área (m²) % 
Lotes Residenciais 298 96.307,84 91,44 
Lotes Mistos 03 9.017,04 8,56 
Lotes Industriais    
Lotes Comerciais    
Total 301 105.324,88 100,00 

 
QUADRO 02 - QUADRO DE ÁREAS EXISTENTES 

 ESPECIFICAÇÃO ÁREA (m²) % 
1 Área dos Lotes - 301 unidades 105.324,88 40,73 
2 Áreas públicas   
2.1 Sistema Viário 80.936,04 31,30 
2.2 Áreas Institucionais (Equipamentos 

Urbanos e Comunitários) 15.514,50 6,00 

2.3 Espaços Livres e de Uso Público   
2.3.1 Áreas Verdes 41.755,97 16,15 
2.3.2 Sistemas de Lazer 15.043,61 5,82 
3 Outros   
4 Área Total Loteada 258.575,00 100,00 
5 Área Remanescente   
6 Área Total da Gleba 258.575,00 100,00 
 

QUADRO 3 - REQUISITOS URBANÍSTICOS 
DISCRIMINAÇÃO VALORES 

População por lotes residenciais H = 5 hab/lote 
Densidade de ocupação residencial prevista 
para a gleba D = 58,20361597 hab/ha 

Coeficiente de Proporcionalidade K = 0,26329999 hab/ha 
 H = População por lote 
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H = P / N = hab/lote 
 
 

D = P / AT = hab/ha 
 
 

K = AP / D = ha/hab 

residencial 
P = População total 

prevista para os lotes 
residenciais 

N = Número de lotes 
residenciais 

D = Densidade de 
ocupação residencial 
prevista para a gleba 

AT = área total da gleba 
em ha 

K = Coeficiente de 
proporcionalidade 

AP = Áreas públicas em 
ha 

 
 
 
ESPECIFICAÇÃO DOS LOTES 
 
Frente mínima: 12,50 metros 
Declividade máxima dos lotes: 16% 
Taxa máxima de ocupação dos Lotes Residenciais e Mistos: 2/3 
 

QUADRO 04 - ESPECIFICAÇÃO DAS QUADRAS 
 

QUADRA 
 

IDENTIFICAÇÃO 
ÁREA 

DO LOTE 
(m²) 

ÁREA 
TOTAL 

(m²) 

ÁREA 
DA 

QUADRA 
(m²) 

U 
S 
O  

 
OBSERVAÇ

ÃO 

AA   01 8.315,52 8.315,52 8.315,52 Mis Misto 

BB 

01 
02  

03 a 08 
09 
10 
11 
12 

13 a 18 
19 
20 

402,80 
344,00 
312,50 
322,50 
331,06 
329,13 
335,00 
312,50 
335,36 
355,69 

402,80 
344,00 

1.875,00 
322,50 
331,06 
329,13 
335,00 

1.875,00 
335,36 
355,69 

6.505,54 

Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 

Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 

C 

01 
02 

03 a 12 
13 

357,51 
327,05 
312,50 
326,25 

357,51 
327,05 

3.125,00 
326,25 

8.874,42 

Res 
Res 
Res 
Res 

Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
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QUADRA 

 
IDENTIFICAÇÃO 

ÁREA 
DO LOTE 

(m²) 

ÁREA 
TOTAL 

(m²) 

ÁREA 
DA 

QUADRA 
(m²) 

U 
S 
O  

 
OBSERVAÇ

ÃO 

14 
15 
16 

17 a 26 
27 
28 

312,10 
326,77 
338,93 
312,50 
307,00 
328,81 

312,10 
326,77 
338,93 

3.125,00 
307,00 
328,81 

Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 

Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 

DD 

01 
02 a 13 

14 
15 
16 
17 

18 a 29 
30 
31 
32 

328,78 
312,50 
300,05 
307,00 
305,10 
303,81 
312,50 
304,41 
340,13 
322,69 

328,78 
3.750,00 
300,05 
307,00 
305,10 
303,81 

3.750,00 
304,41 
340,13 
322,69 

10.011,97 

Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 

Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 

E 

01 
02 a 14 

15 
16 

17 a 29 
30 
31 

366,19 
312,50 
356,17 
323,67 
312,50 
340,28 
315,05 

366,19 
4.062,50 
356,17 
323,67 

4.062,50 
340,28 
315,05 

9.826,36 

Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 

Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 

F 

01 
02 a 12 
13 e 14 
15 a 25 

26 
27 
28 

333,62 
312,50 
340,12 
312,50 
337,50 
367,48 
340,31 

333,62 
3.437,50 
680,24 

3.437,50 
337,50 
367,48 
340,31 

8.934,15 

Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 

Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 

G 
01 

02 a 14 
347,39 
320,00 

347,39 
4.160,00 

4.507,39 Mis 
Res 

Misto 
Residencial 

H 
01 a 17 

18 
312,50 
319,64 

5.312,50 
319,64 

5.632,14 Res 
Res 

Residencial 
Residencial 

I 

01 
02 a 12 
13 e 14 
15 a 25 

26 

321,20 
312,50 
321,20 
312,50 
321,20 

321,20 
3.437,50 
642,40 

3.437,50 
321,20 

8.159,80 

Res 
Res 
Res 
Res 
Res 

Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 

 01 343,66 343,66 8.558,36 Res Residencial 
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QUADRA 

 
IDENTIFICAÇÃO 

ÁREA 
DO LOTE 

(m²) 

ÁREA 
TOTAL 

(m²) 

ÁREA 
DA 

QUADRA 
(m²) 

U 
S 
O  

 
OBSERVAÇ

ÃO 

  

JJ 

02 a 12 
13 
14 
15 

16 a 26 
27 

312,50 
330,10 
310,22 
323,23 
312,50 
376,15 

3.437,50 
330,10 
310,22 
323,23 

3.437,50 
376,15 

Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 

Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

K 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

311,27 
319,63 
331,69 
343,75 
355,81 
367,88 
379,94 
392,00 
404,06 
416,13 
428,19 
440,25 
303,06 
316,29 
390,73 
425,31 
475,81 
395,88 
435,06 
423,13 
411,19 
399,31 
387,38 
375,44 
363,56 
351,63 
339,69 
327,81 
315,88 
354,07 

311,27 
319,63 
331,69 
343,75 
355,81 
367,88 
379,94 
392,00 
404,06 
416,13 
428,19 
440,25 
303,06 
316,29 
390,73 
425,31 
475,81 
395,88 
435,06 
423,13 
411,19 
399,31 
387,38 
375,44 
363,56 
351,63 
339,69 
327,81 
315,88 
354,07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.281,83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.281,83 
 

Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 
Res 

Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 

L 

01 
02 a 14 

15 
16 

357,94 
312,50 
350,04 
353,97 

357,94 
4.062,50 
350,04 
353,97 

9.966,12 

Res 
Res 
Res 
Res 

Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
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QUADRA 

 
IDENTIFICAÇÃO 

ÁREA 
DO LOTE 

(m²) 

ÁREA 
TOTAL 

(m²) 

ÁREA 
DA 

QUADRA 
(m²) 

U 
S 
O  

 
OBSERVAÇ

ÃO 

17 
18 a 30 

31 

346,01 
312,50 
433,16 

346,01 
4.062,50 
433,16 

Res 
Res 
Res 

Residencial 
Residencial 
Residencial 

MM 
01 

02 a 14 
334,65 
312,50 

334,65 
4.062,50 

4.397,15 
Res 
Res 

Residencial 
Residencial 

N  01 354,13 354,13 354,13 Mis Misto 

O 

ÁREA 
INSTITUCIONAL I 
(EQUIPAMENTO 

URBANO) 

3.776,43 3.776,43 3.776,43  
Área 

Institucional 

P 

ÁREA 
INSTITUCIONAL II 

(EQUIPAMENTO 
COMUNITÁRIO) 

11.738,07 11.738,07 11.738,07  
Área 

Institucional 

Q 
SISTEMA DE 

LAZER I 
1.846,07 1.846,07 1.846,07  

Sistema de 
Lazer 

R 
SISTEMA DE 

LAZER II 
13.197,54 13.197,54 13.197,54  

Sistema de 
Lazer 

S  ÁREA VERDE 41.755,97 41.755,97 41.755,97  Área Verde 
 
Maior comprimento de quadra:  227,00 metros (quadra H) 
Menor comprimento de quadra:  131,26 metros (quadra B) 
Número de quadras mistas:  02 
Número de quadras residenciais:  11 
Número de quadras comerciais:   
Número de quadras industriais:   

 
 
 
IV – ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO  
 
Justificativa 

As vias do Loteamento estão projetadas para atender a necessidade de tráfego do 
Loteamento, harmonizando com a topografia local. 
Concordância de alinhamento: arco de circunferência 
- Cruzamento irregulares: raio mínimo de 3,00 metros 
- Cruzamento regulares: raio mínimo de 9,00 metros 
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V - DESCRIÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 
 QUADRO 05 

Identificação 
das Vias 
Nome, nº 

Leito 
carroçável 
(largura 

em 
metros) 

Calçada 
(largura 

em 
metros) 

Percentual de inclinação 
(%) 

Tipo de 
Revestimento 

Rua Projetada 01 9,00 3,00 -4,01; -2,27 
Pavimento 

Asfáltico 
Rua Projetada 

02A 
9,00 3,00 7,17; -4,01 

Pavimento 

Asfáltico 

Rua Projetada 02B 9,00 3,00 -1,71 
Pavimento 

Asfáltico 

Rua Projetada 03 7,00 3,00 -3,60 
Pavimento 

Asfáltico 

Rua Projetada 04 7,00 3,00 -3,59 
Pavimento 

Asfáltico 

Rua Projetada 05 7,00 3,00 5,29; -4,71 
Pavimento 

Asfáltico 

Rua Projetada 06 8,50 3,00 -7,14; -1,87; -5,39 
Pavimento 

Asfáltico 

Rua Projetada 07 7,00 3,00 -3,60; -5,43 
Pavimento 

Asfáltico 

Rua Projetada 08 7,00 3,00 -3,53; -8,58 
Pavimento 

Asfáltico 

Rua Projetada 09 7,00 3,00 -6,23; -9,02 
Pavimento 

Asfáltico 

Rua Projetada 10 7,00 3,00 -2,36; -6,73 
Pavimento 

Asfáltico 

Rua Projetada 11 7,00 3,00 -8,81; -6,64 
Pavimento 

Asfáltico 

Rua Projetada 12 7,00 3,00 -2,65; -6,58; -12,18 
Pavimento 

Asfáltico 

Rua Projetada 13 7,00 3,00 -1,64; -4,03; -10,06 
Pavimento 

Asfáltico 

Rua Projetada 14 7,00 3,00 
-5,11; -10,43; -1,00; -

1,19 
Pavimento 

Asfáltico 

Avenida Projetada 
01A 

7,00 3,00 -3,57; 2,02; 1,01 
Pavimento 

Asfáltico 
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Identificação 
das Vias 
Nome, nº 

Leito 
carroçável 
(largura 

em 
metros) 

Calçada 
(largura 

em 
metros) 

Percentual de inclinação 
(%) 

Tipo de 
Revestimento 

Avenida Projetada 
01B 

7,00 3,00 -4,70; 1,89; 1,02 
Pavimento 

Asfáltico 

Avenida Projetada 
02A 

9,00 2,50 
-6,20; -10,02; 3,09; -

11,10 
Pavimento 

Asfáltico 

Avenida Projetada 
02B 

9,00 2,50 
-7,51; 4,28; 4,95; -

5,91 
Pavimento 

Asfáltico 
 

VI - INFRA ESTRUTURA 

Sistema de Abastecimento de Água Potável: 
Será implantada pelo loteador, sendo constituído, de tubos de PEAD Polietileno Linear - 

PE 80 SDR 13,6 (PN 10), diâmetro externo 63mm e 110mm, conforme especificação Abpe E002 / 
ISO-CD 4427 e NBR-8417 (EB 1477) com solda de topo ou luva para eletrofusão ou conexões 
mecânicas DE 63mm e 110mm e registros de manobra em ferro fundido nodular tipo dúctil GGG 
50 com revestimento interior e exterior com epoxy em flanges e cabeçotes, comporta em FºFº 
dúctil revestido de elastômero vulcanizado EDPM, anéis de vedação para a haste e tampa tipo 
auto clave ou parafuso classe PN 10 (mínimo). A interligação da rede de abastecimento será na 
área da EPAT Ipiranga, localizado na Rua Coronal João Cruz, s/n; conforme Carta de Diretrizes 
da Sabesp. 

Sistema de Coleta, Afastamento, Tratamento e Disposição Final do Esgoto: 
Será implantada pelo loteador, sendo que a rede coletora projetada abrangerá toda a área 

urbanizada e será composto por um conjunto de canalizações Tubo em PVC Vinilfort Ultra, NBR-
10570 (PB 1278), assentados no centro da rua (pavimento) com diâmetro 150 mm, sendo 
executado uma ligação para cada lote em tubo PVC rígido JE para Coletor de Esgoto de 100 mm 
de diâmetro. Tendo toda sua rede de afastamento e coleta de esgoto interligando ao sistema 
público no PV Existente na confluência da Rua Coronel João Cruz com a Avenida Major Rangel 
conforme Carta de Diretrizes da Sabesp. 

Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 
  Será implantada pelo Loteador (poste, fiação e acessórios) de acordo com projeto 
aprovado pela concessionária local para abastecimento em baixa tensão, sendo que a iluminação 
deverá ser feita com lâmpadas a vapor de sódio com 250 watts de potência. 
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Sistema de Drenagem Superficial: 
  A rede de águas pluviais projetada abrangerá toda a área urbanizada e será composta 
por um conjunto de canalizações (tubo de concreto armado) com diâmetros variados e assentados 
nos eixos das ruas ao qual estarão interligadas as ligações provenientes da captação pelas bocas-
de-leão duplas, e serão implantadas até as respectivas saídas. 

Sistema de Coleta e Destinação do Lixo: 
  O lixo já é coletado pela Prefeitura Municipal nas adjacências do Loteamento, sendo 
que deverá ser coletado com a periodicidade adequada ao volume formado pela ocupação do 
Loteamento e ter destinação igual ao lixo coletado na Zona Urbana do Município de Avaré. 
 
DESCRIÇÃO DOS PERÍMETROS 
 
QUADRA A – LOTE 01 
 Iniciando-se num ponto junto à Avenida Projetada 01A, daí segue em curva com 
desenvolvimento de 20,53 metros confrontando com a confluência da Avenida Projetada 01A com 
a Rua Projetada 01, daí segue com distância de 9,20 metros confrontando com a Rua Projetada 01, 
daí deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento de 0,74 metros confrontando com a 
Rua Projetada 01, daí segue com distância de 37,09 metros confrontando com a Rua Projetada 01, 
daí deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento de 1,19 metros confrontando com a 
Rua Projetada 01, daí segue com distância de 98,14 metros confrontando com a Rua Projetada 01, 
daí deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento de 0,22 metros confrontando com a 
Rua Projetada 01, daí segue com distância de 8,55 metros confrontando com a Rua Projetada 01, 
daí deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento de 24,30 metros confrontando com a 
confluência da Rua Projetada 03 com a Rua Projetada 07, daí segue com distância de 88,25 metros 
confrontando com a Rua Projetada 07, daí deflete à direita e segue em curva com 
desenvolvimento de 17,13 metros confrontando com a confluência da Rua Projetada 07 com a 
Avenida Projetada 01B, daí segue com distância de 34,49 metros confrontando com a Avenida 
Projetada 01B, daí deflete à esquerda e segue em curva com desenvolvimento de 18,69 metros 
confrontando com a Avenida Projetada 01B, daí deflete à direita e segue em curva com 
desenvolvimento de 7,31 metros confrontando com a confluência da Avenida Projetada 01B com 
a Avenida Projetada 01A, daí segue por 56,93 metros confrontando com a Avenida Projetada 01A 
até o ponto inicial. 
 Encerrando-se, assim, um polígono com área de 8.315,52 metros quadrados. 
 
QUADRA B 
 Iniciando-se num ponto junto a Avenida Projetada 01B, daí segue em curva com 
desenvolvimento de 11,15 metros confrontando com a confluência da Avenida Projetada 01B com 
a Rua Projetada 07, daí segue com distância de 98,95 metros confrontando com a Rua Projetada 
07, daí deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento de 9,94 metros confrontando com 
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a confluência da Rua Projetada 07 com a Rua Projetada 03, daí segue com distância de 35,82 
metros confrontando com a Rua Projetada 03, daí deflete à direita e segue em curva com 
desenvolvimento de 18,33 metros confrontando com a confluência da Rua Projetada 03 com a 
Rua Projetada 08, daí segue com distância de 125,95 metros confrontando com a Rua Projetada 
08, daí deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento de 16,72 metros confrontando 
com a confluência da Rua Projetada 08 com a Avenida Projetada 01B, daí deflete à direita e segue 
em curva com desenvolvimento de 6,74 metros confrontando com a Avenida Projetada 01B, daí 
segue com distância de 27,46 metros confrontando com a Avenida Projetada 01B até o ponto 
inicial. 
 Encerrando-se, assim, um polígono com área de 6.505,54 metros quadrados. 
 
LOTE 01 

Lote com 402,80 metros quadrados com 11,82 metros de frente para a Rua Projetada 08 e 
com 18,33 metros em curva confrontando com a confluência da Rua Projetada 08 com a Rua 
Projetada 03, do lado direito com 21,50 metros, confrontando com o lote 02, do lado esquerdo 
com 9,46 metros, confrontando com a Rua Projetada 03 e nos fundos com 15,60 metros, 
confrontando com parte do lote 20. 
 
LOTE 02 

Lote com 344,00 metros quadrados com 16,00 metros de frente para a Rua Projetada 08, 
do lado direito com 21,50 metros, confrontando com parte do lote 03, do lado esquerdo com 21,50 
metros, confrontando com o lote 01 e nos fundos com 16,00 metros, confrontando com parte do 
lote 20. 
 
LOTE 03 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 08, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 04, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 02 e com parte do lote 20 e nos fundos com 12,50 metros, 
confrontando com o lote 18. 
 
LOTE 04 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 08, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 05, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 03 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 17. 
 
LOTE 05 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 08, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 06, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 04 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 16. 
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LOTE 06 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 08, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 07, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 05 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 15. 
 
LOTE 07 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 08, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 08, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 06 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 14. 
 
LOTE 08 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 08, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 09 e com parte do lote 11, do lado 
esquerdo com 25,00 metros, confrontando com o lote 07 e nos fundos com 12,50 metros, 
confrontando com o lote 13. 
 
LOTE 09 

Lote com 322,50 metros quadrados com 15,00 metros de frente para a Rua Projetada 08, 
do lado direito com 21,50 metros, confrontando com o lote 10, do lado esquerdo com 21,50 
metros, confrontando com parte do lote 08 e nos fundos com 15,00 metros, confrontando com 
parte do lote 11. 
 
LOTE 10 

Lote com 331,06 metros quadrados com 8,13 metros de frente para a Rua Projetada 08 e 
com 16,72 metros em curva confrontando com a Rua Projetada 08 e com a Avenida Projetada 
01B, do lado direito com 10,47 metros, divididos em dois lances, sendo um de 6,74 metros em 
curva e outro de 3,73 metros em reta, ambos confrontando com a Avenida Projetada 01B, do lado 
esquerdo com 21,50 metros, confrontando com o lote 09 e nos fundos com 13,49 metros, 
confrontando com parte do lote 11. 

 
LOTE 11 

Lote com 329,13 metros quadrados com 13,22 metros de frente para a Avenida Projetada 
01B, do lado direito com 24,17 metros, confrontando com o lote 12, do lado esquerdo com 28,49 
metros, confrontando com o lote 09 e com o lote 10 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando 
com parte do lote 08 e com parte do lote 13. 
 
LOTE 12 

Lote com 335,00 metros quadrados com 10,51 metros de frente para a Avenida Projetada 
01B e com 11,15 metros em curva, confrontando com a confluência da Avenida Projetada 01B 
com a Rua Projetada 07, do lado direito com 12,24 metros, confrontando com a Rua Projetada 07, 
do lado esquerdo com 24,17 metros, confrontando com o lote 11 e nos fundos com 16,00 metros, 
confrontando com parte do lote 13. 
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LOTE 13 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 07, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 14, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com parte do lote 11 e com o lote 12 e nos fundos com 12,50 metros, 
confrontando com o lote 08. 
 
LOTE 14 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 07, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 15, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 13 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 07. 
 
LOTE 15 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 07, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 16, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 14 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 06. 
 
LOTE 16 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 07, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 17, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 15 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 05. 
 
LOTE 17 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 07, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 18, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 16 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 04. 
 
LOTE 18 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 07, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 19 e com parte do lote 20, do lado 
esquerdo com 25,00 metros, confrontando com o lote 17 e nos fundos com 12,50 metros, 
confrontando com o lote 03. 
 
LOTE 19 

Lote com 335,36 metros quadrados com 12,37 metros de frente para a Rua Projetada 03 e 
com 9,94 metros em curva, confrontando com a confluência da Rua Projetada 03 com a Rua 
Projetada 07, do lado direito com 25,31 metros, confrontando com o lote 20, do lado esquerdo 
com 11,71 metros, confrontando com a Rua Projetada 07 e nos fundos com 16,00 metros, 
confrontando com parte do lote 18. 
 
LOTE 20 

Lote com 355,69 metros quadrados com 13,99 metros de frente para a Rua Projetada 03, 
do lado direito com 31,60 metros, confrontando com o lote 01 e com o lote 02, do lado esquerdo 
com 25,31 metros, confrontando com o lote 19 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com 
parte do lote 03 e com parte do lote 18. 
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QUADRA C 
 Iniciando-se num ponto junto a Avenida Projetada 01B, daí segue em curva com 
desenvolvimento de 12,25 metros confrontando com a confluência da Avenida Projetada 01B com 
a Rua Projetada 08, daí segue com distância de 148,77 metros confrontando com a Rua Projetada 
08, daí deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento de 9,94 metros confrontando com 
a confluência da Rua Projetada 08 com a Rua Projetada 03, daí segue com distância de 35,82 
metros confrontando com a Rua Projetada 03, daí deflete à direita e segue em curva com 
desenvolvimento de 18,33 metros confrontando com a confluência da Rua Projetada 03 com a 
Rua Projetada 10, daí segue com distância de 171,29 metros confrontando com a Rua Projetada 
10, daí deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento de 15,80 metros confrontando 
com a confluência da Rua Projetada 10 com a Avenida Projetada 01B, daí segue com distância de 
32,86 metros confrontando com a Avenida Projetada 01B até o ponto inicial. 
 Encerrando-se, assim, um polígono com área de 8.874,42 metros quadrados. 
 
LOTE 01 

Lote com 357,51 metros quadrados com 9,97 metros de frente para a Rua Projetada 10 e 
com 18,33 metros em curva confrontando com a confluência da Rua Projetada 10 com a Rua 
Projetada 03, do lado direito com 21,10 metros, confrontando com o lote 02, do lado esquerdo 
com 9,02 metros, confrontando com a Rua Projetada 03 e nos fundos com 13,95 metros, 
confrontando com parte do lote 28. 
 
LOTE 02 

Lote com 327,05 metros quadrados com 15,50 metros de frente para a Rua Projetada 10, 
do lado direito com 21,10 metros, confrontando com parte do lote 03, do lado esquerdo com 21,10 
metros, confrontando com o lote 01 e nos fundos com 15,50 metros, confrontando com parte do 
lote 28. 
 
LOTE 03 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 10, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 04, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 02 e com parte do lote 28 e nos fundos com 12,50 metros, 
confrontando com o lote 26. 
 
LOTE 04 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 10, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 05, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 03 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 25. 
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LOTE 05 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 10, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 06, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 04 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 24. 
 
LOTE 06 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 10, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 07, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 05 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 23. 
 
LOTE 07 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 10, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 08, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 06 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 22. 
 
LOTE 08 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 10, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 09, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 07 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 21. 

 
LOTE 09 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 10, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 10, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 08 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 20. 
LOTE 10 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 10, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 11, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 09 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 19. 
 
LOTE 11 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 10, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 12, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 10 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 18. 

 
LOTE 12 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 10, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 13 e com parte do lote 15, do lado 
esquerdo com 25,00 metros, confrontando com o lote 11 e nos fundos com 12,50 metros, 
confrontando com o lote 17. 
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LOTE 13 

Lote com 326,25 metros quadrados com 14,50 metros de frente para a Rua Projetada 10, 
do lado direito com 22,50 metros, confrontando com o lote 14, do lado esquerdo com 22,50 
metros, confrontando com parte do lote 12 e nos fundos com 14,50 metros, confrontando com 
parte do lote 15. 
 
LOTE 14 

Lote com 312,10 metros quadrados com 6,32 metros de frente para a Rua Projetada 10 e 
com 15,80 metros em curva confrontando com a confluência da Rua Projetada 10 coma Avenida 
Projetada 01B, do lado direito com 12,06 metros em curva, confrontando com a Avenida 
Projetada 01B, do lado esquerdo com 22,50 metros, confrontando com o lote 13 e nos fundos com 
12,89 metros, confrontando com parte do lote 15. 
 
LOTE 15 

Lote com 326,77 metros quadrados com 12,75 metros em curva de frente para a Avenida 
Projetada 01B, do lado direito com 24,87 metros, confrontando com o lote 16, do lado esquerdo 
com 27,39 metros, confrontando com o lote 13 e com o lote 14 e nos fundos com 12,50 metros, 
confrontando com parte do lote 12 e com parte do lote 17. 
 
LOTE 16 

Lote com 338,93 metros quadrados com 8,05 metros em curva de frente para a Avenida 
Projetada 01B e com 12,25 metros em curva, confrontando com a confluência da Avenida 
Projetada 01B com a Rua Projetada 08, do lado direito com 14,41 metros, confrontando com a 
Rua Projetada 08, do lado esquerdo com 24,87 metros, confrontando com o lote 15 e nos fundos 
com 15,00 metros, confrontando com parte do lote 17. 
 
LOTE 17 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 08, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 18, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com parte do lote 15 e com o lote 16 e nos fundos com 12,50 metros, 
confrontando com o lote 12. 
 
LOTE 18 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 08, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 19, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 17 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 11. 
 
LOTE 19 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 08, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 20, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 18 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 10. 
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LOTE 20 
Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 08, 

do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 21, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 19 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 09. 
LOTE 21 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 08, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 22, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 20 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 08. 
 
LOTE 22 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 08, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 23, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 21 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 07. 

 
LOTE 23 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 08, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 24, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 22 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 06. 
 
LOTE 24 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 08, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 25, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 23 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 05. 
 
LOTE 25 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 08, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 26, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 24 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 04. 
 
LOTE 26 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 08, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 27 e com parte do lote 28, do lado 
esquerdo com 25,00 metros, confrontando com o lote 25 e nos fundos com 12,50 metros, 
confrontando com o lote 03. 
 
LOTE 27 

Lote com 307,00 metros quadrados com 12,81 metros de frente para a Rua Projetada 03 e 
com 9,94 metros em curva confrontando com a confluência da Rua Projetada 03 com a Rua 
Projetada 08, do lado direito com 23,16 metros, confrontando com o lote 28, do lado esquerdo 
com 9,36 metros, confrontando com a Rua Projetada 08 e nos fundos com 16,40 metros, 
confrontando com parte do lote 26. 
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LOTE 28 

Lote com 328,81 metros quadrados com 13,99 metros de frente para a Rua Projetada 03, 
do lado direito com 29,45 metros, confrontando com o lote 01 e com o lote 02, do lado esquerdo 
com 23,16 metros, confrontando com o lote 27 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com 
parte do lote 03 e com parte do lote 26. 
 
QUADRA D 
 Iniciando-se num ponto junto à Avenida Projetada 01B, daí segue em curva com 
desenvolvimento de 12,68 metros confrontando com a confluência da Avenida Projetada 01B com 
a Rua Projetada 10, daí segue com distância de 185,64 metros confrontando com a Rua Projetada 
10, daí deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento de 16,75 metros confrontando 
com a confluência da Rua Projetada 10 com a Rua Projetada 04, daí segue com distância de 33,40 
metros confrontando com a Rua Projetada 04, daí deflete à direita e segue em curva com 
desenvolvimento de 11,52 metros confrontando com a confluência da Rua Projetada 04 com a 
Rua Projetada 12, daí segue com distância de 180,89 metros confrontando com a Rua Projetada 
12, daí deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento de 15,37 metros confrontando 
com a confluência da Rua Projetada 12 com a Avenida Projetada 01B, daí segue com distância de 
32,58 metros confrontando com a Avenida Projetada 01B até o ponto inicial. 
 Encerrando-se, assim, um polígono com área de 10.011,97 metros quadrados. 
 
LOTE 01 

Lote com 328,78 metros quadrados com 9,58 metros de frente para a Rua Projetada 04 e 
com 11,52 metros em curva confrontando com a confluência da Rua Projetada 04 com a Rua 
Projetada 12, do lado direito com 12,58 metros, confrontando com a Rua Projetada 12, do lado 
esquerdo com 23,95 metros, confrontando com o lote 32 e nos fundos com 15,60 metros, 
confrontando com parte do lote 02. 
 
LOTE 02 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 03, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 01 e com parte do lote 32 e nos fundos com 12,50 metros, 
confrontando com o lote 29. 
 
LOTE 03 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 04, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 02 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 28. 
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LOTE 04 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 05, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 03 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 27. 

 
LOTE 05 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 06, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 04 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 26. 
 
LOTE 06 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 07, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 05 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 25. 
 
LOTE 07 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 08, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 06 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 24. 
 
LOTE 08 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 09, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 07 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 23. 
 
LOTE 09 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 10, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 08 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 22. 
 
LOTE 10 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 11, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 09 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 21. 

 
LOTE 11 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 12, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 10 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 20. 
LOTE 12 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 13, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 11 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 19. 
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LOTE 13 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 14 e com parte do lote 16, do lado 
esquerdo com 25,00 metros, confrontando com o lote 12 e nos fundos com 12,50 metros, 
confrontando com o lote 18. 
 
LOTE 14 

Lote com 300,05 metros quadrados com 12,85 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 23,35 metros, confrontando com o lote 15, do lado esquerdo com 23,35 
metros, confrontando com parte do lote 13 e nos fundos com 12,85 metros, confrontando com 
parte do lote 16. 
 
LOTE 15 

Lote com 307,00 metros quadrados com 5,46 metros de frente para a Rua Projetada 12 e 
com 15,37 metros em curva, confrontando com a confluência da Rua Projetada 12 com a Avenida 
Projetada 01B, do lado direito com 13,25 metros em curva, confrontando com a Avenida 
Projetada 01B, do lado esquerdo com 23,35 metros, confrontando com o lote 14 e nos fundos com 
12,50 metros, confrontando com parte do lote 16. 

 
LOTE 16 

Lote com 305,10 metros quadrados com 12,65 metros em curva de frente para a Avenida 
Projetada 01B, do lado direito com 23,44 metros, confrontando com o lote 17, do lado esquerdo 
com 25,35 metros, confrontando com o lote 14 e com o lote 15 e nos fundos com 12,50 metros, 
confrontando com parte do lote 13 e com parte do lote 18. 
 
LOTE 17 

Lote com 303,81 metros quadrados com 6,68 metros em curva de frente para a Avenida 
Projetada 01B e com 12,68 metros em curva confrontando com a confluência da Avenida 
Projetada 01B com a Rua Projetada 10, do lado direito com 13,50 metros, confrontando com a 
Rua Projetada 10, do lado esquerdo com 23,44 metros, confrontando com o lote 16 e nos fundos 
com 14,15 metros, confrontando com parte do lote 18. 
 
LOTE 18 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 10, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 19, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com parte do lote 16 e com o lote 17 e nos fundos com 12,50 metros, 
confrontando com o lote 13. 
 
LOTE 19 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 10, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 20, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 18 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 12. 
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LOTE 20 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 10, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 21, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 19 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 11. 
 
LOTE 21 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 10, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 22, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 20 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 10. 

 
LOTE 22 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 10, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 23, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 21 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 09. 
LOTE 23 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 10, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 24, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 22 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 08. 
 
LOTE 24 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 10, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 25, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 23 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 07. 
 
LOTE 25 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 10, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 26, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 24 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 06. 
 
LOTE 26 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 10, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 27, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 25 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 05. 

 
LOTE 27 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 10, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 28, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 26 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 04. 
 
LOTE 28 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 10, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 29, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 27 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 03. 
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LOTE 29 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 10, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 30 e com parte do lote 32, do lado 
esquerdo com 25,00 metros, confrontando com o lote 28 e nos fundos com 12,50 metros, 
confrontando com o lote 02. 
 
LOTE 30 

Lote com 304,41 metros quadrados com 13,90 metros de frente para a Rua Projetada 10, 
do lado direito com 21,90 metros, confrontando com o lote 31, do lado esquerdo com 21,90 
metros, confrontando com parte do lote 29 e nos fundos com 13,90 metros, confrontando com 
parte do lote 32. 
 
LOTE 31 

Lote com 340,13 metros quadrados com 8,24 metros de frente para a Rua Projetada 10 e 
com 16,75 metros em curva confrontando com a confluência da Rua Projetada 10 com a Rua 
Projetada 04, do lado direito com 10,77 metros, confrontando com a Rua Projetada 04, do lado 
esquerdo com 21,90 metros, confrontando com o lote 30 e nos fundos com 13,78 metros, 
confrontando com parte do lote 32. 
 
LOTE 32 
 Lote com 322,69 metros quadrados com 13,05 metros de frente para a Rua Projetada 04, 
do lado direito com 23,95 metros confrontando com o lote 01, do lado esquerdo com 27,68 metros 
confrontando com o lote 30 e com o lote 31 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com 
parte do lote 02 e com parte do lote 29. 
 
QUADRA E 
 Iniciando-se num ponto junto à Rua Projetada 05, daí segue em curva com 
desenvolvimento de 13,60 metros confrontando com a confluência da Rua Projetada 05 com a 
Rua Projetada 12, daí segue com distância de 183,53 metros confrontando com a Rua Projetada 
12, daí deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento de 16,75 metros confrontando 
com a confluência da Rua Projetada 12 com a Rua Projetada 04, daí segue com distância de 9,07 
metros confrontando com a Rua Projetada 04, daí deflete à direita e segue em curva com 
desenvolvimento de 24,48 metros confrontando com a Rua Projetada 04, daí deflete à direita e 
segue em curva com desenvolvimento de 11,41 metros confrontando com a confluência da Rua 
Projetada 04 com a Rua Projetada 13, daí segue com distância de 175,72 metros confrontando 
com a Rua Projetada 13, daí deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento de 14,67 
metros confrontando com a confluência da Rua Projetada 13 com a Rua Projetada 05, daí segue 
com distância de 32,06 metros confrontando com a Rua Projetada 05 até o ponto inicial. 
 Encerrando-se, assim, um polígono com área de 9.826,36 metros quadrados. 
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LOTE 01 
Lote com 366,19 metros quadrados com 6,98 metros de frente para a Rua Projetada 13 e 

com 11,41 metros em curva confrontando com a confluência da Rua Projetada 13 com a Rua 
Projetada 04, do lado direito com 22,00 metros, confrontando com parte do lote 02, do lado 
esquerdo com 16,41 metros em curva, confrontando com a Rua Projetada 04 e nos fundos com 
20,40 metros, confrontando com o lote 31. 
 
LOTE 02 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 03, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 01 e com parte do lote 31 e nos fundos com 12,50 metros, 
confrontando com o lote 29. 
 
LOTE 03 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 04, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 02 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 28. 
 
LOTE 04 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 05, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 03 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 27. 
 
LOTE 05 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 06, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 04 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 26. 
 
LOTE 06 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 07, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 05 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 25. 
 
LOTE 07 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 08, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 06 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 24. 
 
LOTE 08 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 09, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 07 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 23. 
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LOTE 09 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 10, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 08 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 22. 

 
LOTE 10 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 11, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 09 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 21. 

 
LOTE 11 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 12, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 10 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 20. 
 
LOTE 12 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 13, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 11 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 19. 
 
LOTE 13 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 14, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 12 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 18. 
 
LOTE 14 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 15, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 13 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 17. 
 
LOTE 15 

Lote com 356,17 metros quadrados com 6,24 metros de frente para a Rua Projetada 13 e 
com 14,67 metros em curva confrontando com a confluência da Rua Projetada 13 com a Rua 
Projetada 05, do lado direito com 15,49 metros, confrontando com a Rua Projetada 05, do lado 
esquerdo com 25,00 metros, confrontando com o lote 14 e nos fundos com 14,30 metros, 
confrontando com o lote 16. 
 
LOTE 16 

Lote com 323,67 metros quadrados com 4,33 metros de frente para a Rua Projetada 12 e 
com 13,60 metros em curva confrontando com a confluência da Rua Projetada 12 com a Rua 
Projetada 05, do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 17, do lado esquerdo 
com 16,57 metros, confrontando com a Rua Projetada 05 e nos fundos com 14,30 metros, 
confrontando com o lote 15. 
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LOTE 17 
Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 

do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 18, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 16 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 14. 
 
LOTE 18 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 19, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 17 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 13. 
 
LOTE 19 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 20, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 18 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 12. 
 
LOTE 20 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 21, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 19 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 11. 

 
LOTE 21 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 22, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 20 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 10. 

 
LOTE 22 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 23, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 21 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 09. 
 
LOTE 23 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 24, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 22 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 08. 
 
LOTE 24 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 25, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 23 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 07. 
 
LOTE 25 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 26, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 24 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 06. 
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LOTE 26 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 27, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 25 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 05. 
 
LOTE 27 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 28, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 26 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 04. 

 
LOTE 28 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 29, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 27 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 03. 
 
LOTE 29 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 30 e com parte do lote 31, do lado 
esquerdo com 25,00 metros, confrontando com o lote 28 e nos fundos com 12,50 metros, 
confrontando com o lote 02. 
 
LOTE 30 

Lote com 340,28 metros quadrados com 2,53 metros de frente para a Rua Projetada 04 e 
com 16,75 metros em curva confrontando com a confluência da Rua Projetada 04 com a Rua 
Projetada 12, do lado direito com 24,60 metros, confrontando com o lote 31, do lado esquerdo 
com 16,70 metros, confrontando com a Rua Projetada 12 e nos fundos com 14,00 metros, 
confrontando com parte do lote 29. 
 
LOTE 31 

Lote com 315,05 metros quadrados com 14,61 metros, dividido em dois lances, sendo um 
de 6,54 metros em reta e outro de 8,07 metros em curva, ambos de frente para a Rua Projetada 04, 
do lado direito com 20,40 metros, confrontando com o lote 01, do lado esquerdo com 24,60 
metros, confrontando com o lote 30 e nos fundos com 14,00 metros, confrontando com parte do 
lote 02 e com parte do lote 29. 
 
QUADRA F 
 Iniciando-se num ponto junto à Rua Projetada 05, daí segue em curva com 
desenvolvimento de 14,14 metros confrontando com a confluência da Rua Projetada 05 com a 
Rua Projetada 13, daí segue com distância de 166,96 metros confrontando com a Rua Projetada 
13, daí deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento de 16,96 metros confrontando 
com a confluência da Rua Projetada 13 com a Rua Projetada 04, daí segue com distância de 33,64 
metros confrontando com a Rua Projetada 04, daí deflete à direita e segue em curva com 

37Estância 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.

https://www.avare.sp.gov.br/
https://www.avare.sp.gov.br/


SEMANÁRIO Oficial Eletrônico
avare.sp.gov.br

Quinta-feira, 28 de abril de 2022 Ano VI | Edição nº 1272 Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

 
 

 
 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

26 
 

desenvolvimento de 11,32 metros confrontando com a confluência da Rua Projetada 04 com a 
Rua Projetada 14, daí segue com distância de 156,60 metros confrontando com a Rua Projetada 
14, daí deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento de 14,14 metros confrontando 
com a confluência da Rua Projetada 14 com a Rua Projetada 05, daí segue com distância de 32,00 
metros confrontando com a Rua Projetada 05 até o ponto inicial. 
 Encerrando-se, assim, um polígono com 8.934,15 metros quadrados. 
 
LOTE 01 

Lote com 333,62 metros quadrados com 9,22 metros de frente para a Rua Projetada 04 e 
com 11,32 metros em curva, confrontando com a confluência da Rua Projetada 04 com a Rua 
Projetada 14, do lado direito com 13,80 metros, confrontando com a Rua Projetada 14, do lado 
esquerdo com 25,20 metros, confrontando com o lote 28 e nos fundos com 15,00 metros, 
confrontando com parte do lote 02. 
 
LOTE 02 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 03, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 01 e com parte do lote 28 e nos fundos com 12,50 metros, 
confrontando com o lote 25. 
 
LOTE 03 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 04, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 02 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 24. 
 
LOTE 04 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 05, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 03 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 23. 
 
LOTE 05 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 06, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 04 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 22. 
 
LOTE 06 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 07, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 05 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 21. 

 
LOTE 07 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 08, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 06 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 20. 
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LOTE 08 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 09, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 07 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 19. 

 
LOTE 09 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 10, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 08 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 18. 

 
LOTE 10 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 11, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 09 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 17. 
 
LOTE 11 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 12, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 10 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 16. 
 
LOTE 12 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 13, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 11 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 15. 
 
LOTE 13 

Lote com 340,12 metros quadrados com 5,30 metros de frente para a Rua Projetada 14 e 
com 14,14 metros em curva, confrontando com a confluência da Rua Projetada 14 com a Rua 
Projetada 05, do lado direito com 16,00 metros, confrontando com a Rua Projetada 05, do lado 
esquerdo com 25,00 metros, confrontando com o lote 12 e nos fundos com 14,30 metros, 
confrontando com o lote 14. 
 
LOTE 14 

Lote com 340,12 metros quadrados com 5,30 metros de frente para a Rua Projetada 13 e 
com 14,14 metros em curva confrontando com a confluência da Rua Projetada 13 com a Rua 
Projetada 05, do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 15, do lado esquerdo 
com 16,00 metros, confrontando com a Rua Projetada 05 e nos fundos com 14,30 metros, 
confrontando com o lote 13. 
 
LOTE 15 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 16, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 14 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 12. 
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LOTE 16 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 17, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 15 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 11. 
 
LOTE 17 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 18, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 16 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 10. 

 
LOTE 18 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 19, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 17 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 09. 
 
LOTE 19 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 20, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 18 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 08. 

 
LOTE 20 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 21, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 19 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 07. 

 
LOTE 21 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 22, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 20 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 06. 
 
LOTE 22 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 23, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 21 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 05. 
 
LOTE 23 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 24, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 22 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 04. 
 
LOTE 24 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 25, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 23 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 03. 
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LOTE 25 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 26 e com parte do lote 28, do lado 
esquerdo com 25,00 metros, confrontando com o lote 24 e nos fundos com 12,50 metros, 
confrontando com o lote 02. 
 
LOTE 26 

Lote com 337,50 metros quadrados com 15,00 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 22,50 metros, confrontando com o lote 27, do lado esquerdo com 22,50 
metros, confrontando com parte do lote 25 e nos fundos com 15,00 metros, confrontando com o 
lote 28. 
 
LOTE 27 

Lote com 367,48 metros quadrados com 9,16 metros de frente para a Rua Projetada 13 e 
com 16,96 metros em curva, confrontando com a confluência da Rua Projetada 13 com a Rua 
Projetada 04, do lado direito com 11,28 metros, confrontando com a Rua Projetada 04, do lado 
esquerdo com 22,50 metros, confrontando com o lote 26 e nos fundos com 14,25 metros, 
confrontando com parte do lote 28. 
 
LOTE 28 

Lote com 340,31 metros quadrados com 13,14 metros de frente para a Rua Projetada 04, 
do lado direito com 25,20 metros, confrontando com o lote 01, do lado esquerdo com 29,25 
metros, confrontando com o lote 26 e com o lote 27 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando 
com parte do lote 02 e com parte do lote 25. 
 
QUADRA G 
 Iniciando-se num ponto junto à Rua Projetada 14 e junto à Quadra R – Sistema de Lazer II, 
daí segue com 166,60 metros confrontando com a Rua Projetada 14, daí deflete à esquerda e segue 
em curva com desenvolvimento de 27,67 metros confrontando com a confluência da Rua 
Projetada 14 com a Rua Projetada 04, daí deflete à direita e segue com distância de 39,37 metros 
confrontando com a Quadra R – Sistema de Lazer II, daí deflete à direita e segue com distância de 
4,71 metros confrontando com a Quadra R – Sistema de Lazer II, daí deflete à direita e segue com 
171,59 metros confrontando com a Quadra R – Sistema de Lazer II, daí deflete à direita e segue 
com distância de 25,00 metros confrontando com a Quadra R – Sistema de Lazer II até o ponto 
inicial. 
 Encerrando-se, assim, um polígono com área de 4.507,39 metros quadrados. 
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LOTE 01 
Lote com 347,39 metros quadrados com 0,20 metros de frente para a Rua Projetada 14 e 

com 27,67 metros em curva confrontando com a confluência da Rua Projetada 14 com a Rua 
Projetada 04, do lado direito com 39,37 metros, confrontando com a Quadra R - Sistema de Lazer 
II, do lado esquerdo com 25,00 metros, confrontando com o lote 02 e nos fundos com 9,90 metros, 
divididos em dois lances, sendo um de 4,71 metros em reta e outro de 5,19 metros em reta, ambos 
confrontando com a Quadra R - Sistema de Lazer II. 
 
LOTE 02 

Lote com 320,00 metros quadrados com 12,80 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 01, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 03 e nos fundos com 12,80 metros, confrontando com a Quadra 
R - Sistema de Lazer II. 
 
LOTE 03 

Lote com 320,00 metros quadrados com 12,80 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 02, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 04 e nos fundos com 12,80 metros, confrontando com a Quadra 
R - Sistema de Lazer II. 
 
LOTE 04 

Lote com 320,00 metros quadrados com 12,80 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 03, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 05 e nos fundos com 12,80 metros, confrontando com a Quadra 
R - Sistema de Lazer II. 
 
LOTE 05 

Lote com 320,00 metros quadrados com 12,80 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 04, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 06 e nos fundos com 12,80 metros, confrontando com a Quadra 
R - Sistema de Lazer II. 
 
LOTE 06 

Lote com 320,00 metros quadrados com 12,80 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 05, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 07 e nos fundos com 12,80 metros, confrontando com a Quadra 
R - Sistema de Lazer II. 
 
LOTE 07 

Lote com 320,00 metros quadrados com 12,80 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 06, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 08 e nos fundos com 12,80 metros, confrontando com a Quadra 
R - Sistema de Lazer II. 
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LOTE 08 

Lote com 320,00 metros quadrados com 12,80 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 07, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 09 e nos fundos com 12,80 metros, confrontando com a Quadra 
R - Sistema de Lazer II. 
 
LOTE 09 

Lote com 320,00 metros quadrados com 12,80 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 08, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 10 e nos fundos com 12,80 metros, confrontando com a Quadra 
R - Sistema de Lazer II. 
 
LOTE 10 

Lote com 320,00 metros quadrados com 12,80 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 09, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 11 e nos fundos com 12,80 metros, confrontando com a Quadra 
R - Sistema de Lazer II. 

 
LOTE 11 

Lote com 320,00 metros quadrados com 12,80 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 10, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 12 e nos fundos com 12,80 metros, confrontando com a Quadra 
R - Sistema de Lazer II. 

 
LOTE 12 

Lote com 320,00 metros quadrados com 12,80 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 11, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 13 e nos fundos com 12,80 metros, confrontando com a Quadra 
R - Sistema de Lazer II. 
 
LOTE 13 

Lote com 320,00 metros quadrados com 12,80 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 12, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 14 e nos fundos com 12,80 metros, confrontando com a Quadra 
R - Sistema de Lazer II. 
 
LOTE 14 

Lote com 320,00 metros quadrados com 12,80 metros divididos em dois lances, sendo um 
de 2,80 metros em reta e outro de 10,00 metros em reta, ambos de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 13, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com a Quadra R - Sistema de Lazer II e nos fundos com 12,80 metros, 
confrontando com a Quadra R - Sistema de Lazer II. 
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QUADRA H 
Iniciando-se num ponto junto à Rua Projetada 14 e junto à Quadra R – Sistema de Lazer II, 

daí segue com distância de 25,00 metros confrontando com a Quadra R – Sistema de Lazer II, daí 
deflete à direita e segue com distância de 227,00 metros confrontando com a Quadra R – Sistema 
de Lazer II, daí deflete à direita e segue com distância de 19,50 metros confrontando com a 
Quadra R – Sistema de Lazer II, daí deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento de 
9,22 metros confrontando com o Fundo de Saco da Rua Projetada 14, daí deflete à direita e segue 
em curva com desenvolvimento de 6,66 metros confrontando com a confluência do Fundo de 
Saco da Rua Projetada 14 com a Rua Projetada 14, daí segue com distância de 212,50 metros 
confrontando com a Rua Projetada 14 até o ponto inicial. 

Encerrando-se, assim, um polígono com área de 5.632,14 metros quadrados. 
 
LOTE 01 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com a Quadra R - Sistema de Lazer II, do lado 
esquerdo com 25,00 metros, confrontando com o lote 02 e nos fundos com 12,50 metros, 
confrontando com a Quadra R - Sistema de Lazer II. 
 
LOTE 02 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 01, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 03 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com a Quadra 
R - Sistema de Lazer II. 
 
LOTE 03 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 02, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 04 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com a Quadra 
R - Sistema de Lazer II. 
 
LOTE 04 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 03, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 05 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com a Quadra 
R - Sistema de Lazer II. 

 
LOTE 05 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 04, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 06 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com a Quadra 
R - Sistema de Lazer II. 
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LOTE 06 
Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 

do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 05, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 07 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com a Quadra 
R - Sistema de Lazer II. 
 
LOTE 07 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 06, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 08 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com a Quadra 
R - Sistema de Lazer II. 

 
LOTE 08 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 07, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 09 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com a Quadra 
R - Sistema de Lazer II. 
 
LOTE 09 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 08, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 10 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com a Quadra 
R - Sistema de Lazer II. 
 
LOTE 10 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 09, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 11 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com a Quadra 
R - Sistema de Lazer II. 
 
LOTE 11 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 10, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 12 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com a Quadra 
R - Sistema de Lazer II. 
 
LOTE 12 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 11, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 13 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com a Quadra 
R - Sistema de Lazer II. 
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LOTE 13 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 12, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 14 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com a Quadra 
R - Sistema de Lazer II. 
 
LOTE 14 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 13, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 15 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com a Quadra 
R - Sistema de Lazer II. 
 
LOTE 15 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 14, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 16 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com a Quadra 
R - Sistema de Lazer II. 

 
LOTE 16 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 15, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 17 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com a Quadra 
R - Sistema de Lazer II. 
LOTE 17 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 16, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 18 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com a Quadra 
R - Sistema de Lazer II. 
 
LOTE 18 

Lote com 319,64 metros quadrados com 9,22 metros em curva de frente para o Fundo de 
Saco da Rua Projetada 14 e com 6,66 metros em curva confrontando com a confluência da Rua 
Projetada 14 com o Fundo de Saco da Rua Projetada 14, do lado direito com 25,00 metros, 
confrontando com o lote 17, do lado esquerdo com 19,50 metros, confrontando com a Quadra R - 
Sistema de Lazer II e nos fundos com 14,50 metros, confrontando com a Quadra R - Sistema de 
Lazer II. 
 
QUADRA I 
 Iniciando-se num ponto junto à Rua Projetada 06, daí segue em curva com 
desenvolvimento de 14,14 metros confrontando com a confluência da Rua Projetada 06 com a 
Rua Projetada 13, daí segue com distância de 146,58 metros confrontando com a Rua Projetada 
13, daí deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento de 14,14 metros confrontando 
com a confluência da Rua Projetada 13 com a Rua Projetada 05, daí segue com distância de 32,00 
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metros confrontando com a Rua Projetada 05, daí deflete à direita e segue em curva com 
desenvolvimento de 14,14 metros confrontando com a confluência da Rua Projetada 05 com a 
Rua Projetada 14, daí segue com distância de 146,58 metros confrontando com a Rua Projetada 
14, daí deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento de 14,14 metros confrontando 
com a confluência da Rua Projetada 14 com a Rua Projetada 06, daí segue com distância de 32,00 
metros confrontando com a Rua Projetada 06 até o ponto inicial. 
 Encerrando-se, assim, um polígono com área de 8.159,80 metros quadrados. 
 
LOTE 01 

Lote com 321,20 metros quadrados com 4,54 metros de frente para a Rua Projetada 14 e 
com 14,14 metros em curva confrontando com a confluência da Rua Projetada 14 com a Rua 
Projetada 05, do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 02, do lado esquerdo 
com 16,00 metros, confrontando com a Rua Projetada 05 e nos fundos com 13,54 metros, 
confrontando com o lote 26. 
 
LOTE 02 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 03, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 01 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 25. 
 
LOTE 03 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 04, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 02 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 24. 
 
LOTE 04 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 05, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 03 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 23. 
 
LOTE 05 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 06, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 04 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 22. 

 
LOTE 06 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 07, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 05 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 21. 
LOTE 07 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 08, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 06 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 20. 
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LOTE 08 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 09, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 07 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 19. 
 
LOTE 09 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 10, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 08 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 18. 
 
LOTE 10 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 11, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 09 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 17. 
 
LOTE 11 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 12, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 10 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 16. 

 
LOTE 12 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 14, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 13, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 11 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 15. 
 
LOTE 13 

Lote com 321,20 metros quadrados com 4,54 metros de frente para a Rua Projetada 14 e 
com 14,14 metros em curva, confrontando com a confluência da Rua Projetada 14 com a Rua 
Projetada 06, do lado direito com 16,00 metros, confrontando com a Rua Projetada 06, do lado 
esquerdo com 25,00 metros, confrontando com o lote 12 e nos fundos com 13,54 metros, 
confrontando com o lote 14. 
 
LOTE 14 

Lote com 321,20 metros quadrados com 4,54 metros de frente para a Rua Projetada 13 e 
com 14,14 metros em curva, confrontando com a confluência da Rua Projetada 13 com a Rua 
Projetada 06, do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 15, do lado esquerdo 
com 16,00 metros, confrontando com a Rua Projetada 06 e nos fundos com 13,54 metros, 
confrontando com o lote 13. 
 
LOTE 15 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 16, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 14 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 12. 
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LOTE 16 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 17, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 15 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 11. 

 
LOTE 17 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 18, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 16 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 10. 
LOTE 18 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 19, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 17 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 09. 
 
LOTE 19 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 20, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 18 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 08. 
 
LOTE 20 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 21, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 19 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 07. 
 
LOTE 21 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 22, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 20 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 06. 
 
LOTE 22 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 23, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 21 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 05. 

 
LOTE 23 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 24, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 22 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 04. 
 
LOTE 24 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 25, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 23 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 03. 

49Estância 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.

https://www.avare.sp.gov.br/
https://www.avare.sp.gov.br/


SEMANÁRIO Oficial Eletrônico
avare.sp.gov.br

Quinta-feira, 28 de abril de 2022 Ano VI | Edição nº 1272 Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

 
 

 
 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

38 
 

 
LOTE 25 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 26, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 24 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 02. 
 
LOTE 26 

Lote com 321,20 metros quadrados com 4,54 metros de frente para a Rua Projetada 13 e 
com 14,14 metros em curva confrontando com a confluência da Rua Projetada 13 com a Rua 
Projetada 05, do lado direito com 16,00 metros, confrontando com a Rua Projetada 05, do lado 
esquerdo com 25,00 metros, confrontando com o lote 25 e nos fundos com 13,54 metros, 
confrontando com o lote 01. 
 
QUADRA J 
 Iniciando-se num ponto junto à Rua Projetada 06, daí segue em curva com 
desenvolvimento de 16,65 metros confrontando com a confluência da Rua Projetada 06 com a 
Rua Projetada 12, daí segue com distância de 159,06 metros confrontando com a Rua Projetada 
12, daí deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento de 14,67 metros confrontando 
com a confluência da Rua Projetada 12 com a Rua Projetada 05, daí segue com distância de 32,06 
metros confrontando com a Rua Projetada 05, daí deflete à direita e segue em curva com 
desenvolvimento de 13,60 metros confrontando com a confluência da Rua Projetada 05 com a 
Rua Projetada 13, daí segue com distância de 150,25 metros confrontando com a Rua Projetada 
13, daí deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento de 12,83 metros confrontando 
com a confluência da Rua Projetada 13 com a Rua Projetada 06, daí deflete à esquerda e segue em 
curva com desenvolvimento de 31,55 metros confrontando com a Rua Projetada 06 até o ponto 
inicial. 
 Encerrando-se, assim, um polígono com área de 8.558,36 metros quadrados. 
 
LOTE 01 

Lote com 343,66 metros quadrados com 5,13 metros de frente para a Rua Projetada 13 e 
com 13,60 metros em curva, confrontando com a confluência da Rua Projetada 13 com a Rua 
Projetada 05, do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 02, do lado esquerdo 
com 16,57 metros, confrontando com a Rua Projetada 05 e nos fundos com 15,10 metros, 
confrontando com o lote 27. 
 
LOTE 02 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 03, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 01 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 26. 
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LOTE 03 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 04, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 02 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 25. 
 
LOTE 04 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 05, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 03 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 24. 
 
LOTE 05 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 06, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 04 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 23. 
 
LOTE 06 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 07, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 05 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 22. 

 
LOTE 07 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 08, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 06 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 21. 
 
LOTE 08 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 09, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 07 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 20. 
 
LOTE 09 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 10, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 08 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 19. 

 
LOTE 10 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 11, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 09 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 18. 
LOTE 11 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 12, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 10 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 17. 
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LOTE 12 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 13, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 13 e com parte do lote 14, do lado 
esquerdo com 25,00 metros, confrontando com o lote 11 e nos fundos com 12,50 metros, 
confrontando com o lote 16. 
 
LOTE 13 

Lote com 330,10 metros quadrados com 7,62 metros de frente para a Rua Projetada 13 e 
com 12,83 metros em curva confrontando com a confluência da Rua Projetada 13 com a Rua 
Projetada 06, do lado direito com 12,69 metros em curva, confrontando com a Rua Projetada 06, 
do lado esquerdo com 20,20 metros, confrontando com parte do lote 12 e nos fundos com 18,70 
metros, confrontando com o lote 14. 
 
LOTE 14 

Lote com 310,22 metros quadrados com 15,62 metros em curva de frente para a Rua 
Projetada 06, do lado direito com 22,30 metros, confrontando com a Rua Projetada 15, do lado 
esquerdo com 18,70 metros, confrontando com o lote 13 e nos fundos com 15,20 metros, 
confrontando com parte do lote 12 e com parte do lote 16. 
 
LOTE 15 

Lote com 323,23 metros quadrados com 3,24 metros em curva de frente para a Rua 
Projetada 06 e com 16,65 metros em curva, confrontando com a confluência da Rua Projetada 06 
com a Rua Projetada 12, do lado direito com 14,52 metros, confrontando com a Rua Projetada 12, 
do lado esquerdo com 22,30 metros, confrontando com o lote 14 e nos fundos com 14,60 metros, 
confrontando com parte do lote 16. 
 
LOTE 16 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 17, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com parte do lote 14 e com o lote 15 e nos fundos com 12,50 metros, 
confrontando com o lote 12. 
 
LOTE 17 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 18, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 16 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 11. 

 
LOTE 18 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 19, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 17 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 10. 
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LOTE 19 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 20, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 18 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 09. 
 
LOTE 20 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 21, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 19 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 08. 

 
LOTE 21 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 22, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 20 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 07. 
LOTE 22 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 23, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 21 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 06. 
 
LOTE 23 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 24, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 22 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 05. 
 
LOTE 24 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 25, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 23 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 04. 
 
LOTE 25 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 26, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 24 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 03. 
 
LOTE 26 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 27, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 25 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 02. 
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LOTE 27 

Lote com 376,15 metros quadrados com 7,04 metros de frente para a Rua Projetada 12 e 
com 14,67 metros em curva, confrontando com a confluência da Rua Projetada 12 com a Rua 
Projetada 05, do lado direito com 15,49 metros, confrontando com a Rua Projetada 05, do lado 
esquerdo com 25,00 metros, confrontando com o lote 26 e nos fundos com 15,10 metros, 
confrontando com o lote 01. 
 
 QUADRA K 
 Iniciando-se num ponto junto à Rua Projetada 06, daí segue em curva com 
desenvolvimento de 15,96 metros confrontando com a confluência da Rua Projetada 06 com a 
Rua Projetada 11, daí segue com distância de 173,34 metros confrontando com a Rua Projetada 
11, daí deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento de 14,54 metros confrontando 
com a confluência da Rua Projetada 11 com a Avenida Projetada 01A, daí deflete à esquerda e 
segue em curva com desenvolvimento de 5,76 metros confrontando com a Avenida Projetada 
01A, daí deflete à esquerda e segue com distância de 24,91 metros confrontando com a Avenida 
Projetada 01A, daí deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento de 12,85 metros 
confrontando com a confluência da Avenida Projetada 01A com a Rua Projetada 12, daí segue 
com distância de 157,54 metros confrontando com a Rua Projetada 12, daí deflete à direita e segue 
em curva com desenvolvimento de 11,93 metros confrontando com a confluência da Rua 
Projetada 12 com a Rua Projetada 06, daí deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento 
de 59,61 metros confrontando com a Rua Projetada 06 até o ponto inicial. 
 Encerrando-se, assim, um polígono com área de 11.281,83 metros quadrados. 
 
LOTE 01 

Lote com 311,27 metros quadrados com 4,55 metros de frente para a Rua Projetada 12 e 
com 12,85 metros em curva, confrontando com a confluência da Rua Projetada 12 com a Avenida 
Projetada 01A, do lado direito com 25,09 metros, confrontando com o lote 02, do lado esquerdo 
com 16,42 metros em curva, confrontando com Avenida Projetada 01A e nos fundos com 14,15 
metros, confrontando com o lote 30. 

 
LOTE 02 

Lote com 319,63 metros quadrados com 12,54 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 26,05 metros, confrontando com o lote 03, do lado esquerdo com 25,09 
metros, confrontando com o lote 01 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 29. 
 
LOTE 03 

Lote com 331,69 metros quadrados com 12,54 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 27,02 metros, confrontando com o lote 04, do lado esquerdo com 26,05 
metros, confrontando com o lote 02 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 28. 
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LOTE 04 

Lote com 343,75 metros quadrados com 12,54 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 27,98 metros, confrontando com o lote 05, do lado esquerdo com 27,02 
metros, confrontando com o lote 03 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 27. 
 
LOTE 05 

Lote com 355,81 metros quadrados com 12,54 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 28,95 metros, confrontando com o lote 06, do lado esquerdo com 27,98 
metros, confrontando com o lote 04 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 26. 
 
LOTE 06 

Lote com 367,88 metros quadrados com 12,54 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 29,91 metros, confrontando com o lote 07, do lado esquerdo com 28,95 
metros, confrontando com o lote 05 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 25. 
 
LOTE 07 

Lote com 379,94 metros quadrados com 12,54 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 30,88 metros, confrontando com o lote 08, do lado esquerdo com 29,91 
metros, confrontando com o lote 06 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 24. 
 
LOTE 08 

Lote com 392,00 metros quadrados com 12,54 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 31,84 metros, confrontando com o lote 09, do lado esquerdo com 30,88 
metros, confrontando com o lote 07 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 23. 
 
LOTE 09 

Lote com 404,06 metros quadrados com 12,54 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 32,81 metros, confrontando com o lote 10, do lado esquerdo com 31,84 
metros, confrontando com o lote 08 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 22. 
 
LOTE 10 

Lote com 416,13 metros quadrados com 12,54 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 33,77 metros, confrontando com o lote 11, do lado esquerdo com 32,81 
metros, confrontando com o lote 09 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 21. 
 
LOTE 11 

Lote com 428,19 metros quadrados com 12,54 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 34,74 metros, confrontando com o lote 12, do lado esquerdo com 33,77 
metros, confrontando com o lote 10 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 20. 
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LOTE 12 
Lote com 440,25 metros quadrados com 12,54 metros de frente para a Rua Projetada 12, 

do lado direito com 35,70 metros, confrontando com o lote 13 e com o lote 15, do lado esquerdo 
com 34,74 metros, confrontando com o lote 11 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com 
o lote 19. 
LOTE 13 

Lote com 303,06 metros quadrados com 12,83 metros de frente para a Rua Projetada 12, 
do lado direito com 24,19 metros, confrontando com o lote 14, do lado esquerdo com 23,20 
metros, confrontando com parte do lote 12 e nos fundos com 12,79 metros, confrontando com 
parte do lote 15. 
 
LOTE 14 

Lote com 316,29 metros quadrados com 2,22 metros de frente para a Rua Projetada 12 e 
com 11,93 metros em curva, confrontando com a confluência da Rua Projetada 12 com a Rua 
Projetada 06, do lado direito com 19,03 metros em curva, confrontando com a Rua Projetada 06, 
do lado esquerdo com 24,19 metros, confrontando com o lote 13 e nos fundos com 16,90 metros, 
confrontando com parte do lote 15. 
 
LOTE 15 

Lote com 390,73 metros quadrados com 12,87 metros em curva de frente para a Rua 
Projetada 06, do lado direito com 32,73 metros, confrontando com o lote 16, do lado esquerdo 
com 29,69 metros, confrontando com o lote 13 e com o lote 14 e nos fundos com 12,50 metros, 
confrontando com parte do lote 12. 
 
LOTE 16 

Lote com 425,31 metros quadrados com 12,75 metros em curva de frente para a Rua 
Projetada 06, do lado direito com 35,23 metros, confrontando com o lote 17 e com o lote 18, do 
lado esquerdo com 32,73 metros, confrontando com o lote 15 e nos fundos com 12,50 metros, 
confrontando com parte do lote 19. 
 
LOTE 17 

Lote com 475,81 metros quadrados com 11,00 metros de frente para a Rua Projetada 11 e 
com 15,96 metros em curva, confrontando com a confluência da Rua Projetada 11 com a Rua 
Projetada 06, do lado direito com 24,07 metros, confrontando com o lote 18, do lado esquerdo 
com 14,96 metros em curva, confrontando com a Rua Projetada 06 e nos fundos com 18,33 
metros, confrontando com parte do lote 16. 
 
LOTE 18 

Lote com 395,88 metros quadrados com 16,95 metros de frente para a Rua Projetada 11, 
do lado direito com 22,78 metros, confrontando com parte do lote 19, do lado esquerdo com 24,07 
metros, confrontando com o lote 17 e nos fundos com 16,90 metros, confrontando com parte do 
lote 16. 
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LOTE 19 

Lote com 435,06 metros quadrados com 12,54 metros de frente para a Rua Projetada 11, 
do lado direito com 34,33 metros, confrontando com o lote 20, do lado esquerdo com 35,28 
metros, confrontando com o lote 16 e com o lote 18 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando 
com o lote 12. 
 
LOTE 20 

Lote com 423,13 metros quadrados com 12,54 metros de frente para a Rua Projetada 11, 
do lado direito com 33,37 metros, confrontando com o lote 21, do lado esquerdo com 34,33 
metros, confrontando com o lote 19 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 11. 
 
LOTE 21 

Lote com 411,19 metros quadrados com 12,54 metros de frente para a Rua Projetada 11, 
do lado direito com 32,42 metros, confrontando com o lote 22, do lado esquerdo com 33,37 
metros, confrontando com o lote 20 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 10. 
 
LOTE 22 

Lote com 399,31 metros quadrados com 12,54 metros de frente para a Rua Projetada 11, 
do lado direito com 31,47 metros, confrontando com o lote 23, do lado esquerdo com 32,42 
metros, confrontando com o lote 21 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 09. 

 
LOTE 23 

Lote com 387,38 metros quadrados com 12,54 metros de frente para a Rua Projetada 11, 
do lado direito com 30,51 metros, confrontando com o lote 24, do lado esquerdo com 31,47 
metros, confrontando com o lote 22 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 08. 
LOTE 24 

Lote com 375,44 metros quadrados com 12,54 metros de frente para a Rua Projetada 11, 
do lado direito com 29,56 metros, confrontando com o lote 25, do lado esquerdo com 30,51 
metros, confrontando com o lote 23 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 07. 
 
LOTE 25 

Lote com 363,56 metros quadrados com 12,54 metros de frente para a Rua Projetada 11, 
do lado direito com 28,61 metros, confrontando com o lote 26, do lado esquerdo com 29,56 
metros, confrontando com o lote 24 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 06. 
 
LOTE 26 

Lote com 351,63 metros quadrados com 12,54 metros de frente para a Rua Projetada 11, 
do lado direito com 27,65 metros, confrontando com o lote 27, do lado esquerdo com 28,61 
metros, confrontando com o lote 25 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 05. 
 
LOTE 27 

Lote com 339,69 metros quadrados com 12,54 metros de frente para a Rua Projetada 11, 
do lado direito com 26,70 metros, confrontando com o lote 28, do lado esquerdo com 27,65 
metros, confrontando com o lote 26 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 04. 
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LOTE 28 

Lote com 327,81 metros quadrados com 12,54 metros de frente para a Rua Projetada 11, 
do lado direito com 25,75 metros, confrontando com o lote 29, do lado esquerdo com 26,70 
metros, confrontando com o lote 27 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 03. 
 
LOTE 29 

Lote com 315,88 metros quadrados com 12,54 metros de frente para a Rua Projetada 11, 
do lado direito com 24,79 metros, confrontando com o lote 30, do lado esquerdo com 25,75 
metros, confrontando com o lote 28 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 02. 
 
LOTE 30 
Lote com 354,07 metros quadrados com 7,45 metros de frente para a Rua Projetada 11 e com 
14,54 metros em curva, confrontando com a confluência da Rua Projetada 11 com a Avenida 
Projetada 01A, do lado direito com 14,25 metros divididos em dois lances, sendo um de 5,76 
metros em curva e outro de 8,49 metros em curva, ambos confrontando com a Avenida Projetada 
01A, do lado esquerdo com 24,79 metros, confrontando com o lote 29 e nos fundos com 14,15 
metros, confrontando com o lote 01. 
 
QUADRA L 
 Iniciando-se num ponto junto à Rua Projetada 06, daí segue em curva com 
desenvolvimento de 13,08 metros confrontando com a confluência da Rua Projetada 06 com a 
Rua Projetada 09, daí segue com distância de 184,44 metros confrontando com a Rua Projetada 
09, daí deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento de 15,65 metros confrontando 
com a confluência da Rua Projetada 09 com a Avenida Projetada 01A, daí deflete à esquerda e 
segue em curva com desenvolvimento de 31,74 metros confrontando com a Avenida Projetada 
01A, daí deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento de 13,19 metros confrontando 
com a confluência da Avenida Projetada 01A com a Rua Projetada 11, daí segue com distância de 
180,32 metros confrontando com a Rua Projetada 11, daí deflete à direita e segue em curva com 
desenvolvimento de 13,26 metros confrontando com a confluência da Rua Projetada 11 com a 
Rua Projetada 06, daí deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento de 5,94 metros 
confrontando com a Rua Projetada 06, daí deflete à direita e segue em curva com 
desenvolvimento de 28,04 metros confrontando com a Rua Projetada 06 até o ponto inicial. 
 Encerrando-se, assim, um polígono com área de 9.966,12 metros quadrados. 
 
LOTE 01 

Lote com 357,94 metros quadrados com 5,38 metros de frente para a Rua Projetada 11 e 
com 13,19 metros em curva confrontando com a confluência da Rua Projetada 11 com a Avenida 
Projetada 01A, do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 02, do lado esquerdo 
com 17,07 metros em curva, confrontando com a Avenida Projetada 01A e nos fundos com 16,40 
metros, confrontando com o lote 31. 
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LOTE 02 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 11, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 03, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 01 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 30. 

 
LOTE 03 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 11, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 04, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 02 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 29. 
 
LOTE 04 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 11, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 05, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 03 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 28. 
 
LOTE 05 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 11, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 06, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 04 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 27. 
 
LOTE 06 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 11, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 07, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 05 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 26. 
 
LOTE 07 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 11, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 08, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 06 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 25. 
 
LOTE 08 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 11, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 09, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 07 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 24. 
 
LOTE 09 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 11, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 10, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 08 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 23. 
 
LOTE 10 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 11, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 11, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 09 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 22. 
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LOTE 11 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 11, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 12, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 10 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 21. 
LOTE 12 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 11, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 13, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 11 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 20. 
 
LOTE 13 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 11, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 14, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 12 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 19. 

 
LOTE 14 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 11, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 15 e com parte do lote 16, do lado 
esquerdo com 25,00 metros, confrontando com o lote 13 e nos fundos com 12,50 metros, 
confrontando com o lote 18. 
 
LOTE 15 

Lote com 350,04 metros quadrados com 8,88 metros, divididos em dois lances, sendo um 
de 2,94 metros em curva e outro de 5,94 metros em curva, ambos de frente para a Rua Projetada 
06 e com 13,26 metros em curva confrontando com a confluência da Rua Projetada 06 com a Rua 
Projetada 11, do lado direito com 22,06 metros, confrontando com o lote 16, do lado esquerdo 
com 12,44 metros, confrontando com a Rua Projetada 11 e nos fundos com 17,00 metros, 
confrontando com parte do lote 14. 
 
LOTE 16 

Lote com 353,97 metros quadrados com 16,01 metros em curva de frente para a Rua 
Projetada 06, do lado direito com 21,91 metros, confrontando com o lote 17, do lado esquerdo 
com 22,06 metros, confrontando com o lote 15 e nos fundos com 16,00 metros, confrontando com 
parte do lote 14 e com parte do lote 18. 
 
LOTE 17 

Lote com 346,01 metros quadrados com 9,09 metros em curva de frente para a Rua 
Projetada 06 e com 13,08 metros em curva confrontando com a confluência da Rua Projetada 06 
com a Rua Projetada 09, do lado direito com 12,17 metros, confrontando com a Rua Projetada 09, 
do lado esquerdo com 21,91 metros, confrontando com o lote 16 e nos fundos com 17,00 metros, 
confrontando com parte do lote 18. 
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LOTE 18 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 09, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 19, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com parte do lote 16 e com o lote 17 e nos fundos com 12,50 metros, 
confrontando com o lote 14. 
 
LOTE 19 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 09, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 20, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 18 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 13. 
 
LOTE 20 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 09, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 21, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 19 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 12. 
 
LOTE 21 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 09, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 22, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 20 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 11. 

 
LOTE 22 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 09, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 23, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 21 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 10. 
LOTE 23 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 09, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 24, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 22 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 09. 
 
LOTE 24 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 09, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 25, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 23 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 08. 
 
LOTE 25 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 09, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 26, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 24 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 07. 
 
LOTE 26 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 09, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 27, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 25 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 06. 
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LOTE 27 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 09, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 28, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 26 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 05. 
 
LOTE 28 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 09, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 29, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 27 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 04. 
 
LOTE 29 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 09, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 30, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 28 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 03. 
 
LOTE 30 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 09, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 31, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 29 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com o lote 02. 
 
LOTE 31 

Lote com 433,16 metros quadrados com 9,77 metros de frente para a Rua Projetada 09 e 
com 15,65 metros em curva confrontando com a confluência da Rua Projetada 09 com a Rua 
Projetada 01A, do lado direito com 14,67 metros em curva, confrontando com a Avenida 
Projetada 01A, do lado esquerdo com 25,00 metros, confrontando com o lote 30 e nos fundos com 
16,40 metros, confrontando com o lote 01. 
 
QUADRA M 
 Iniciando-se no ponto junto à Avenida Projetada 01A, daí segue em curva com 
desenvolvimento de 12,52 metros confrontando com a confluência da Avenida Projetada 01A com 
a Rua Projetada 09, daí segue com distância de 166,56 metros confrontando com a Rua Projetada 
09, daí deflete à direita e segue com distância de 25,00 metros confrontando com a Quadra Q – 
Sistema de Lazer I, daí deflete à direita e segue com 178,60 metros confrontando com a Quadra Q 
– Sistema de Lazer I, daí deflete à direita e segue com distância de 17,89 metros confrontando 
com a Avenida Projetada 01A até o ponto inicial. 
 Encerrando-se, assim, um polígono com área de 4.397,15 metros quadrados. 
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LOTE 01 
Lote com 334,65 metros quadrados com 4,06 metros de frente para a Rua Projetada 09 e 

com 12,52 metros em curva confrontando com a confluência da Rua Projetada 09 com a Avenida 
Projetada 01A, do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 02, do lado esquerdo 
com 17,89 metros, confrontando com a Avenida Projetada 01A e nos fundos com 16,10 metros, 
confrontando com a Quadra Q - Sistema de Lazer I. 
 
LOTE 02 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 09, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 03, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 01 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com a Quadra 
Q - Sistema de Lazer I. 
 
LOTE 03 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 09, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 04, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 02 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com a Quadra 
Q - Sistema de Lazer I. 
 
LOTE 04 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 09, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 05, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 03 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com a Quadra 
Q - Sistema de Lazer I. 
 
LOTE 05 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 09, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 06, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 04 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com a Quadra 
Q - Sistema de Lazer I. 
 
LOTE 06 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 09, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 07, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 05 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com a Quadra 
Q - Sistema de Lazer I. 
 
LOTE 07 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 09, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 08, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 06 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com a Quadra 
Q - Sistema de Lazer I. 
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LOTE 08 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 09, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 09, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 07 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com a Quadra 
Q - Sistema de Lazer I. 
 
LOTE 09 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 09, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 10, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 08 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com a Quadra 
Q - Sistema de Lazer I. 
 
LOTE 10 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 09, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 11, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 09 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com a Quadra 
Q - Sistema de Lazer I. 

 
LOTE 11 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 09, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 12, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 10 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com a Quadra 
Q - Sistema de Lazer I. 
LOTE 12 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 09, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 13, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 11 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com a Quadra 
Q - Sistema de Lazer I. 
 
LOTE 13 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 09, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com o lote 14, do lado esquerdo com 25,00 
metros, confrontando com o lote 12 e nos fundos com 12,50 metros, confrontando com a Quadra 
Q - Sistema de Lazer I. 
 
LOTE 14 

Lote com 312,50 metros quadrados com 12,50 metros de frente para a Rua Projetada 09, 
do lado direito com 25,00 metros, confrontando com a Quadra Q – Sistema de Lazer I, do lado 
esquerdo com 25,00 metros, confrontando com o lote 13 e nos fundos com 12,50 metros, 
confrontando com a Quadra Q - Sistema de Lazer I. 
 
QUADRA N – LOTE 01 
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 Iniciando-se no ponto junto à Rua Projetada 09 e junto à Quadra Q – Sistema de Lazer I, 
daí segue em curva com desenvolvimento de 17,92 metros confrontando com a confluência da 
Rua Projetada 09 com a Rua Projetada 06, daí deflete à direita e segue com distância de 26,90 
metros confrontando com a Quadra O – Área Institucional I, daí deflete à direita e segue com 
distância de 16,00 metros confrontando com a Quadra O – Área Institucional I, daí deflete à 
direita e segue com distância de 20,00 metros confrontando com a Quadra O – Área Institucional I 
até o ponto inicial. 
 Encerrando-se, assim, um polígono com área de 354,13 metros quadrados.  
 
QUADRA O -  ÁREA INSTITUCIONAL I 
 Iniciando-se num ponto situado junto a Rua Projetada 09 e junto à Quadra Q – Sistema de 
Lazer I, daí segue com distância de 14,97 metros confrontando a Rua Projetada 09, daí deflete à 
direita e segue com distância de 20,00 metros confrontando com o Lote 01 da Quadra N, daí 
deflete à esquerda e segue com distância de 16,00 metros confrontando com o Lote 01 da Quadra 
N, daí deflete à esquerda e segue com distância de 26,90 metros confrontando com o Lote 01 da 
Quadra N, daí deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento de 14,08 metros 
confrontando com a confluência da Rua Projetada 09 com a Rua Projetada 06, daí deflete à 
esquerda e segue em curva com desenvolvimento de 30,53 metros confrontando com a Rua 
Projetada 06, daí segue com distância de 15,24 metros confrontando com a Rua Projetada 06, daí 
deflete à direita e segue com 30,20 metros confrontando com a Quadra S – Área Verde, daí deflete 
à direita e segue em curva com desenvolvimento de 119,49 metros confrontando com a Quadra S 
– Área Verde, daí deflete a direita e segue com distância de 34,91 metros confrontando com a 
Quadra S – Área Verde, daí deflete à direita e segue com distância de 67,31 metros confrontando 
com a área pertencente à Silvio Sérgio Tadeu Carvalho, Matrícula 36.959 – ORI de Avaré, daí 
deflete à esquerda e segue com distância de 51,74 metros confrontando com a área pertencente à 
Silvio Sérgio Tadeu Carvalho, Matrícula 36.959 – ORI de Avaré, daí deflete à direita e segue com 
distância de 30,00 metros confrontando com a Quadra Q – Sistema de Lazer I até o ponto inicial. 
 Encerrando-se, assim, um polígono com área de 3.776,43 metros quadrados. 
 
QUADRA P -  ÁREA INSTITUCIONAL II 
 Iniciando-se num ponto situado junto a Avenida Projetada 02B e junto a Gleba B, 
Matrícula 81.749 – ORI de Avaré, daí segue com distância de 27,81 metros confrontando com a 
Gleba B, Matrícula 81.749 – ORI de Avaré, daí deflete à esquerda e segue com distância de 21,50 
metros confrontando com a Gleba B, Matrícula 81.749 – ORI de Avaré, daí deflete à direita e 
segue com distância de 78,93 metros confrontando com a Gleba B, Matrícula 81.749 – ORI de 
Avaré, daí deflete à esquerda e segue com distância de 186,27 metros confrontando com a Gleba 
B, Matrícula 81.749 – ORI de Avaré, daí deflete à direita e segue com distância de 20,90 metros 
confrontando com a Rua Projetada 02B, daí deflete à direita e segue com distância de 8,29 metros 
confrontando com a Rua Projetada 02B, daí deflete à direita e segue com distância de 50,08 
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metros confrontando com a Rua Projetada 02B, daí deflete à direita e segue com distância de 
265,16 metros confrontando com a área de Nahscir Mazzoni Negrão, Matrícula 47.622 – ORI de 
Avaré e Matrícula 51.556 – ORI de Avaré, daí deflete à esquerda e segue com distância de 21,21 
metros confrontando com a área de  Nahscir Mazzoni Negrão, Matrícula 47.622 – ORI de Avaré e 
Matrícula 51.556 – ORI de Avaré, daí deflete à esquerda e segue com distância de 69,57 metros 
confrontando com a área de Nahscir Mazzoni Negrão, Matrícula 47.622 – ORI de Avaré e 
Matrícula 51.556 – ORI de Avaré, daí deflete à esquerda e segue com distância de 6,22 metros 
confrontando com a área de Nahscir Mazzoni Negrão, Matrícula 47.622 – ORI de Avaré e 
Matrícula 51.556 – ORI de Avaré, daí deflete à direita e segue com distância de 73,14 metros 
confrontando com a Avenida Projetada 02B até o ponto inicial. 
 Encerrando-se, assim, um polígono com área de 11.738,07 metros quadrados. 
 
QUADRA Q – SISTEMA DE LAZER I 
 Iniciando-se num ponto situado junto a Rua Projetada 09 e junto a Quadra O – Área 
Institucional I, daí segue com distância de 30,00 metros confrontando com a Quadra O – Área 
Institucional I, daí deflete à direita e segue com distância de 185,95 metros confrontando com a 
área de Silvio Sérgio Tadeu Carvalho, Matrícula 36.959 – ORI de Avaré, daí deflete à esquerda e 
segue com distância de 213,07 metros confrontando com a área de Silvio Sérgio Tadeu Carvalho, 
Matrícula 36.959 – ORI de Avaré, daí deflete à direita e segue com distância de 1,08 metros 
confrontando com a Rua Projetada 01, daí deflete à direita e segue em curva com 
desenvolvimento de 6,22 metros confrontando com a confluência da Rua Projetada 01 com a 
Avenida Projetada 01A, daí segue com distância de 98,81 metros confrontando com a Avenida 
Projetada 01A, daí deflete à esquerda e segue em curva com desenvolvimento de 12,25 metros 
confrontando com a Avenida Projetada 01A, daí deflete à esquerda e segue em curva com 
desenvolvimento de 12,25 metros confrontando com a Avenida Projetada 01A, daí segue com 
distância de 87,65 metros confrontando com a Avenida Projetada 01A, daí deflete à direita e 
segue com distância de 178,60 metros confrontando com o Lote 01, com o Lote 02, com o Lote 
03, com o Lote 04, com o Lote 05, com o Lote 06, com o Lote 07, com o Lote 08, com o Lote 09, 
com o Lote 10, com o Lote 11, com o Lote 12, com o Lote 13 e com o lote 14 da Quadra M, daí 
deflete à esquerda e segue com distância de 25,00 metros confrontando com o Lote 14 da Quadra 
M, daí deflete à direita e segue com distância de 10,00 metros confrontando com a Rua Projetada 
09 até o ponto inicial. 
 Encerrando-se, assim, um polígono com área de 1.846,07 metros quadrados. 
 
QUADRA R – SISTEMA DE LAZER II 

Iniciando-se num ponto situado junto a Rua Projetada 06 e junto a Quadra S – Área Verde, 
daí segue em curva com desenvolvimento de 99,06 metros confrontando com a Rua Projetada 06, 
daí deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento de 70,51 metros confrontando com a 
Rua Projetada 06, daí segue com distância de 27,83 metros confrontando com a Rua Projetada 06, 
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daí deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento de 14,14 metros confrontando com a 
confluência da Rua Projetada 06 com a Rua Projetada 14, daí segue com distância de 24,62 metros 
confrontando com a Rua Projetada 14, daí deflete à direita e segue em curva  com 
desenvolvimento de 6,66 metros confrontando com a confluência da Rua Projetada 14 com o 
Fundo de Saco da Rua Projetada 14, daí deflete à esquerda e segue em curva com 
desenvolvimento de 46,25 metros confrontando com o Fundo de Saco da Rua Projetada 14, daí 
deflete à direita e segue com distância de 19,50 metros confrontando com o Lote 18 da Quadra H, 
daí deflete à esquerda e segue com distância de 227,00 metros confrontando com o Lote 18, com o 
Lote 17, com o Lote 16, com o Lote 15, com o Lote 14, com o Lote 13, com o Lote 12, com o 
Lote 11, com o Lote 10, com o Lote 09, com o Lote 08, com o Lote 07, com o Lote 06, com o 
Lote 05, com o Lote 04, com o Lote 03, com o Lote 02 e com o Lote 01 da Quadra H, daí deflete à 
esquerda e segue com distância de 25,00 metros confrontando com o Lote 01 da Quadra H, daí 
deflete à direita e segue com distância de 12,21 metros confrontando com a Rua Projetada 14, daí 
deflete à direita e segue com distância de 25,00 confrontando com o Lote 14 da Quadra G, daí 
deflete à esquerda e segue com distância de 171,59 metros confrontando com o Lote 14, com o 
Lote 13, com o Lote 12, com o Lote 11, com o Lote 10, com o Lote 09, com o Lote 08, com o 
Lote 07, com o Lote 06, com o Lote 05, com o Lote 04, com o Lote 03, com o Lote 02 e com 
parte do Lote 01 da Quadra G, daí deflete à esquerda e segue com distância de 4,71 metros 
confrontando com o Lote 01 da Quadra G, daí deflete à esquerda e segue com distância de 39,37 
metros confrontando com o Lote 01 da Quadra G, daí segue com distância de 45,53 metros 
confrontando com a Rua Projetada 04, daí deflete à esquerda e segue em curva com 
desenvolvimento de 45,53 metros confrontando com a Rua Projetada 04, daí segue com distância 
de 83,51 metros confrontando com a Rua Projetada 04, daí deflete à esquerda e segue em curva 
com desenvolvimento de 16,64 confrontando com a confluência da Rua Projetada 04 com a Rua 
Projetada 03, daí deflete à direita e segue com distância de 12,45 metros confrontando com a Rua 
Projetada 01, daí deflete à direita e segue em curva com desenvolvimento de 6,81 metros 
confrontando com a confluência da Rua Projetada 01 com a Rua Projetada 02A, daí segue com 
distância de 106,10 metros confrontando com a Rua Projetada 02A, daí deflete à direita e segue 
em curva com desenvolvimento de 0,21 metros confrontando com a Rua Projetada 02A, daí segue 
com distância de 107,62 confrontando com a Rua Projetada 02A, daí deflete à direita e segue em 
curva com desenvolvimento de 11,32 metros confrontando com a confluência da Rua Projetada 
02A com a Avenida Projetada 02A, daí segue com distância de 489,97 metros confrontando com a 
Avenida Projetada 02A, daí deflete à direita e segue com distância de 19,90 metros confrontando 
com o imóvel de Nahscir Mazzoni Negrão, Matrícula n° 47.622 – ORI de Avaré e Matrícula n° 
51.556 – ORI de Avaré, daí deflete à direita e segue com distância de 13,12 metros confrontando 
com a Quadra S – Área Verde, daí deflete à direita e segue com distância de 26,90 metros 
confrontando com a Quadra S – Área Verde, daí deflete à direita e segue com distância de 31,68 
metros confrontando com a Quadra S – Área Verde, daí deflete à esquerda e segue com distância 
de 1,61 metros confrontando com a Quadra S – Área Verde, daí deflete à direita e segue em curva 
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com desenvolvimento de 188,72 metros confrontando com a Quadra S – Área Verde, daí deflete à 
direita e segue com distância de 13,97 metros confrontando com a Quadra S – Área Verde, daí 
deflete à direita e segue com distância de 19,19 metros confrontando com a Quadra S – Área 
Verde, daí deflete à esquerda e segue com distância de 42,93 metros confrontando com a Quadra 
S – Área Verde, daí deflete à esquerda e segue com azimute de 22,46 metros confrontando com a 
Quadra S – Área Verde, daí deflete à direita e segue com distância de 0,73 metros confrontando 
com a Quadra S – Área Verde, daí deflete à direita e segue com distância de 32,87 metros 
confrontando com a Quadra S – Área Verde até o ponto inicial. 

Encerrando-se, assim, um polígono com área de 13.197,54 metros quadrados. 
 
QUADRA S – ÁREA VERDE 
 Iniciando-se num ponto junto a Rua Projetada 06 e junto a Quadra O – Área Institucional I, 
daí segue com distância de 12,50 metros confrontando com a Rua Projetada 06, daí deflete à 
direita e segue com distância de 32,87 metros confrontando com a Quadra R – Sistema de Lazer 
II, daí deflete à esquerda e segue com distância de 0,73 metros confrontando com a Quadra R – 
Sistema de Lazer II, daí deflete à esquerda e segue com distância de 22,46 metros confrontando 
com a Quadra R – Sistema de Lazer, daí deflete à direita e segue com distância de 42,93 metros 
confrontando com a Quadra R – Sistema de Lazer II, daí deflete à direita e segue com distância de 
19,19 metros confrontando com a Quadra R – Sistema de Lazer II, daí deflete à esquerda e segue 
com distância de 13,97 metros confrontando com a Quadra R – Sistema de Lazer II, daí deflete à 
esquerda e segue em curva com desenvolvimento de 188,72 metros confrontando com a Quadra R 
– Sistema de Lazer II, daí deflete à esquerda e segue com distância de 1,61 metros confrontando 
com a Quadra R – Sistema de Lazer II, daí deflete à direita e segue com distância de 31,68 metros 
confrontando com a Quadra R – Sistema de Lazer II, daí deflete à esquerda e segue com distância 
de 26,90 metros confrontando com a Quadra R – Sistema de Lazer II, daí deflete à esquerda e 
segue com distância de 13,12 metros confrontando com a Quadra R – Sistema de Lazer II, daí 
deflete à direita e segue com distância de 79,61 metros confrontando com a área pertencente a 
Nahscir Mazzoni Negrão, Matrícula n° 47.622 – ORI de Avaré e Matrícula n° 51.556 – ORI de 
Avaré, daí deflete à direita e segue com distância de 344,128 metros confrontando com a área 
pertencente a Flávio Rowe, Matrícula n° 49.755 – ORI de Avaré e confrontando também com o 
espólio de Valdinéia Cristina Miras Sampaio, Matrícula n° 36.958 – ORI de Avaré, daí deflete à 
direita e segue com distância de 37,119 metros confrontando com a área de Silvio Sérgio Tadeu 
Carvalho, Matrícula n° 36.959 – ORI de Avaré, daí deflete à direita e segue com distância de 
34,91 metros confrontando com a Quadra O – Área Institucional I, daí deflete à esquerda e segue 
em curva com desenvolvimento de 119,49 metros confrontando com a Quadra O – Área 
Institucional I, daí deflete à esquerda e segue com distância de 30,20 metros confrontando com a 
Quadra O – Área Institucional I até o ponto inicial. 
 Encerrando-se, assim, um polígono com área de 41.755,97 metros quadrados. 
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Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 12 de abril de 2022. 

 
 

 

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE 
PREFEITO 
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