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BOLETIM 
DO MUNICÍPIO

Leis
L E I N. 10.058, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019.
Desafeta as áreas de domínio público municipal que especifica e suas respectivas 
benfeitorias, autoriza o Município a doá-las à Companhia de Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano do Estado de São Paulo para fins de comercializar, estimular e fornecer capacidade 
de organização comunitária, viabilizar o acesso aos serviços urbanos essenciais às famílias 
de baixa renda de São José dos Campos e dá outras providências.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, 
faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Ficam desafetadas as áreas de domínio público municipal e suas respectivas 
benfeitorias que fazem parte do Conjunto Residencial Independência, localizado na Vila São 
Geraldo, nesta cidade, composto de 110 (cento e dez) unidades habitacionais, descritas nas 
Matrículas de números 42513, 42514, 42515, 42516, 42517, 42518, 42519, 42520, 42521, 
42522, 42523, 42524, 42525, 42526, 42527, 42528, 42529, 42530, 42531, 42532, 42533, 
42534, 42535, 42536, 42537, 42538, 42539, 42540, 42541, 42542, 42543, 42544, 42545, 
42546, 42547, 42548, 42549, 42550, 42551, 42552, 42553, 42554, 42555, 42556, 42557, 
42558, 42559, 42560, 42561, 42562, 42563, 42564, 42565, 42566, 42567, 42568, 42569, 
42570, 42571, 42572, 42573, 42574, 42575, 42576, 42577, 42578, 42579, 42580, 42581, 
42582, 42583, 42584, 42585, 42586, 42587, 42588, 42589, 42590, 42591, 42592, 42593, 
42594, 42595, 42596, 42597, 42598, 42599, 42600, 42601, 42602, 42603, 42604, 42605, 
42606, 42607, 42608, 42609, 42610, 42611, 42612, 42613, 42614, 42615, 42616, 42617, 
42618, 42619, 42620, 42621, 42622, registradas no 2º Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca São José dos Campos, ficando o Município autorizado a doá-las, acompanhada 
das respectivas benfeitorias, à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo – CDHU.
Parágrafo único.  As unidades habitacionais acima descritas estão mais bem caracterizadas 
na Certidão do 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca São José dos Campos, Planta 
e Laudo de Avaliação anexos, que fazem parte integrante desta Lei.
Art. 2º  As unidades habitacionais já construídas e objeto da doação autorizada por esta Lei 
deverão ser utilizadas, pela donatária, para viabilização de moradias às famílias oriundas 
de projetos de desfavelização, retirada de famílias de áreas de risco e atendimento da 
população de baixa renda, sendo todos os beneficiários integrantes da demanda cadastrada 
no Município.
Art. 3º  O município fica obrigado, na escritura de doação, a responder pela evicção dos 
imóveis, devendo desapropriá-los e doá-los novamente à Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, se, a qualquer título, os imóveis 
forem reivindicados por terceiros ou for anulada a primeira doação, sem ônus para a 
donatária.
Art. 4º  Deverão constar, obrigatoriamente, da escritura de doação, os encargos da 
donatária, bem como cláusula de reversão dos imóveis ao patrimônio do Município em caso 
de descumprimento dos termos desta Lei, com a previsão da incorporação de quaisquer 
benfeitorias a acessões aos imóveis, em qualquer hipótese, sem que caiba, a donataria, 
qualquer indenização ou direito de retenção.
Art. 5º  As despesas decorrentes da lavratura da escritura de doação, bem como do registro 
no cartório competente, correrão por conta do Município, com recursos previstos na dotação 
orçamentária n. 53-35.10.3.3.90.39.15.451.0002.2.002.01.110000, suplementada em até 
vinte por cento se necessário.
Art. 6º  Os bens imóveis, móveis e os serviços integrantes do Conjunto Habitacional de que 
trata esta Lei, enquanto estiverem no domínio Companhia de Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, ficam isentos de tributos municipais, devendo 
a municipalidade lançar os tributos em face dos mutuários beneficiados.
Art. 7º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
São José dos Campos, 3 de dezembro de 2019.
Felicio Ramuth
Prefeito
José Turano Junior
Secretário de Gestão Habitacional e Obras
Melissa Pulice da Costa Mendes
Secretária de Apoio Jurídico
Registrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos três 
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove.
Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio Legislativo
(Projeto de Lei n. 372/19, de autoria do Poder Executivo)

L E I N. 10.065, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019.
Autoriza o Município a negociar e vender Ações remanescentes na Bolsa de Valores 
Mobiliários, em consonância com os dispositivos da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade 
Fiscal, e dá outras providências.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, 
faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica o Município autorizado a negociar e vender Ações na Bolsa de Valores 
Mobiliários, em consonância com os dispositivos da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade 
Fiscal, correspondentes as seguintes empresas do setor de energia:
I - CPFL Energia: Ações ordinárias (ON NM - CPFE3), quantidade 14.131, valor estimado 
de R$ 463.638,11 (quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais e onze 
centavos);
II - Eletrobras Eletropar - Eletrobras Participações S.A.: Ações ordinárias (ON - LIPR3), 
quantidade 2.417, valor estimado de R$ 181.275,00 (cento e oitenta e um mil, duzentos e 
setenta e cinco reais);
III - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., Ações ordinárias (ON NM 
- ELPL3), quantidade 16.436, valor estimado de R$ 795.666,76 (setecentos e noventa e 
cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos);
IV - Empresa Metropolitana de Águas e Energia, Ações preferenciais (PN - EMAE4), 
quantidade 4.109, valor estimado de R$ 99.396,71 (noventa e nove mil, trezentos e noventa 
e seis reais e setenta e um centavos);
V - EDP Brasil, Ações ordinárias (ON NM- ENBR3), quantidade 11.655, valor estimado de 
R$ 226.340,10 (duzentos e vinte e seis mil, trezentos e quarenta reais e dez centavos);
VI - ISA CTEEP, Ações preferenciais (PN N1 – TRPL4), quantidade 30.720, valor estimado 
de R$ 778.752,00 (setecentos e setenta e oito mil, setecentos e cinquenta e dois reais).
§ 1º  As Ações são pertencentes ao Município, cujo valor estimado é de R$ 2.545.068,68 
(dois milhões quinhentos e quarenta e cinco mil, sessenta e oito reais e sessenta e oito 
centavos), conforme posição constatada em 19 de setembro de 2019.
§ 2º  Os valores mencionados neste artigo são variáveis conforme o mercado, estando o 
Município autorizado, desde já, a vender pelos montantes estabelecidos pelo mercado de 
valores mobiliários.
Art. 2º  Os valores adquiridos com a venda das Ações mencionadas no art. 1º desta Lei serão 
destinados ao custeio de despesas de capital ou, por opção, ao regime de previdência dos 
servidores públicos municipais, em atenção ao disposto no art. 44 da Lei Complementar n. 
101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 3º  A escolha da instituição responsável pela negociação das Ações junto à Bolsa de 
Valores Mobiliários obedecerá aos critérios da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993.
Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
São José dos Campos, 6 de dezembro de 2019.
Felicio Ramuth
Prefeito
José de Mello Corrêa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças 
Melissa Pulice da Costa Mendes
Secretária de Apoio Jurídico
Registrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos seis  
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove.
Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio Legislativo
(Projeto de Lei n. 384/19, de autoria do Poder Executivo)
Mensagem n. 39/SAJ/DAL/19

Decretos
DECRETO N. 18.354, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.
Qualifica a entidade Instituto Esperança, como Organização Social na área da saúde.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990;
Considerando os termos da Lei n. 9.784, de 24 de julho de 2018, regulamentada pelo 
Decreto n. 18.188, de 28 de junho de 2019;
Considerando a necessidade de agregar entidades interessadas na consecução de política 
pública de saúde racional, eficaz e eficiente;
Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 19.611/19;
D E C R E T A:
Art. 1º  Fica a entidade Instituto Esperança – IESP – qualificada como Organização Social 
na área da saúde, nos termos da Lei n. 9.784, de 24 de julho de 2018.
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
São José dos Campos, 25 de novembro de 2019.
Felicio Ramuth
Prefeito
Anderson Farias Ferreira
Secretário de Governança
Danilo Stanzani Júnior 
Secretário de Saúde
Venâncio Silva Gomes
Secretário de Apoio Jurídico em exercício
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte 
e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove.
Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio Legislativo
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DECRETO N. 18.376, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.725.000,00.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de Abril de 1990, os artigos 14, 16 
e 18 da Lei n. 9.777, de 4 de julho de 2018, e o artigo 7º da Lei n. 9.845, de 27 de novembro 
de 2018.
D E C R E T A:
Art. 1º  Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 3.725.000,00 (três milhões, 
setecentos e vinte e cinco mil reais) destinado a suplementar as seguintes dotações do 
orçamento vigente:

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.10 Secretaria Geral ...........................................................................
40.10-12.361.0003.2.013 Manutenção do Ensino Fundamental ..........................................
40.10-3.3.90.30.01.220000  Material de Consumo ............................................  2.000.000,00 

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.10 Secretaria Geral ...........................................................................
40.10-12.361.0003.2.013 Manutenção do Ensino Fundamental ..........................................
40.10-3.3.90.39.01.220000  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .....  400.000,00 

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.10 Secretaria Geral ...........................................................................
40.10-12.361.0003.2.026 Transporte Escolar - Ensino Fundamental ..................................
40.10-3.3.90.36.01.220000  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física .....  1.200.000,00 

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.10 Secretaria Geral ...........................................................................
40.10-12.365.0003.2.054 Manutenção do Ensino Infantil ....................................................
40.10-4.4.90.52.01.212000  Equipamentos e Material Permanente ....................  125.000,00

Art. 2º  O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes 
dotações do orçamento vigente:

10 SECRETARIA DE GOVERNANÇA .............................................
10.10 Secretaria Geral ...........................................................................
10.10-04.122.0001.2.002 Manutenção dos Serviços ...........................................................
10.10-3.3.90.39.01.110000  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .......  24.000,00 

35 SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS ...........
35.10 Secretaria Geral ...........................................................................
35.10-15.451.0002.1.003 Obras e Serviços Habitacionais e de Infraestrutura ....................
35.10-4.4.90.51.01.110000  Obras e Instalações .................................................  993.000,00 

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.10 Secretaria Geral ...........................................................................
40.10-12.361.0003.2.012 Manutenção dos Serviços Administrativos ..................................
40.10-3.1.90.11.01.220000  Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil .....  184.000,00 

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.10 Secretaria Geral ...........................................................................
40.10-12.361.0003.2.013 Manutenção do Ensino Fundamental ..........................................
40.10-3.3.90.46.01.220000  Auxílio Alimentação ..................................................  315.000,00 

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.10 Secretaria Geral ...........................................................................
40.10-12.365.0003.2.054 Manutenção do Ensino Infantil ....................................................
40.10-3.3.90.46.01.212000  Auxílio Alimentação ....................................................  89.000,00 

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.10 Secretaria Geral ...........................................................................
40.10-12.365.0003.2.054 Manutenção do Ensino Infantil ....................................................
40.10-3.3.90.46.01.213000  Auxílio Alimentação ..................................................  246.000,00 

70 SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
 ECONÔMICO ...............................................................................
70.10 Secretaria Geral ...........................................................................
70.10-11.333.0007.2.040 Parque Tecnológico ......................................................................
70.10-4.4.90.61.01.110000  Aquisição de Imóveis ............................................  1.874.000,00

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
São José dos Campos, 11 de dezembro de 2019.
Felicio Ramuth
Prefeito 
José de Mello Corrêa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças
Melissa Pulice da Costa Mendes
Secretária de Apoio Jurídico
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos 
onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove.
Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio Legislativo

DECRETO N. 18.377, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.286.000,00.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe confere 
o inciso IX do art. 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, os artigos 14 e 
16 da Lei nº 9.777 de 4 de julho de 2018 e os artigos 7º e 8º inciso V da Lei n. 9.845, de 27 
de novembro de 2018.

D E C R E T A:
Art. 1º  Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 3.286.000,00 (três milhões, 
duzentos e oitenta e seis mil reais) destinado a criar e  suplementar as seguintes dotações 
no orçamento vigente:

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.10 Secretaria Geral ...........................................................................
40.10-12.361.0003.1.015 Construção, Reforma e Ampliação de Escolas ...........................
40.10-4.4.90.51.01.220000  Obras e Instalações .................................................  721.000,00

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.10 Secretaria Geral ...........................................................................
40.10-12.361.0003.2.026 Transporte Escolar - Ensino Fundamental ..................................
40.10-3.3.90.93.02.220013  Indenizações e Restituições .................................  2.565.000,00 
DRE- Programa Auxílio Transporte Escolar Zona Rural ............................................................. 

Art. 2º  O crédito aberto no artigo anterior corre parte no valor de R$ 349.000,00 (trezentos 
e quarenta e nove mil reais) por conta do excesso de arrecadação decorrente do convênio 
celebrado com o Governo do Estado de São Paulo para a manutenção do Programa de 
Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino e parte no valor de R$ 2.937.000,00 (dois 
milhões, novecentos e trinta e sete mil reais) por conta da anulação parcial das seguintes 
dotações do orçamento vigente.

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.10 Secretaria Geral ...........................................................................
40.10-12.365.0003.1.014 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Educação 
 Infantil ...........................................................................................
40.10-4.4.90.51.01.213000  Obras e Instalações .................................................  721.000,00 
 
40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.10 Secretaria Geral ...........................................................................
40.10-12.361.0003.2.026 Transporte Escolar - Ensino Fundamental ..................................
40.10-3.3.90.36.02.220013  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física .....  2.178.000,00 
DRE - Programa Auxílio Transporte Escolar Zona Rural

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.10 Secretaria Geral ...........................................................................
40.10-12.361.0003.2.026 Transporte Escolar - Ensino Fundamental ..................................
40.10-3.3.90.39.02.220013 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .......  38.000,00 
DRE - Programa Auxílio Transporte Escolar Zona Rural

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
São José dos Campos, 11 de dezembro de 2019.
Felicio Ramuth
Prefeito 
José de Mello Corrêa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças
Melissa Pulice da Costa Mendes
Secretário de Apoio Jurídico 
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos 
onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove.
Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio Legislativo

DECRETO N. 18.378, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 9.420.000,00.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de Abril de 1990, os artigos 14 e 
18 da Lei n. 9.777, de 4 de julho de 2018, e inciso V do artigo 8º da Lei n. 9.845, de 27 de 
novembro de 2018;
D E C R E T A:
Art. 1º  Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 9.420.000,00 (nove milhões, 
quatrocentos e vinte mil reais) destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento 
vigente:

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.10 Secretaria Geral ...........................................................................
40.10-12.361.0003.2.013 Manutenção do Ensino Fundamental ..........................................
40.10-3.1.90.11.01.220000  Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ..  1.582.000,00 

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.10 Secretaria Geral ...........................................................................
40.10-12.361.0003.2.013 Manutenção do Ensino Fundamental ..........................................
40.10-3.1.90.94.01.220000  Indenizações e Restituições Trabalhistas ............  2.630.000,00 

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.10 Secretaria Geral ...........................................................................
40.10-12.367.0003.2.017 Manutenção do Ensino Especial .................................................
40.10-3.1.91.13.01.240000  Obrigações Patronais ..................................................  3.000,00 

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.10 Secretaria Geral ...........................................................................
40.10-12.367.0003.2.017 Manutenção do Ensino Especial .................................................
40.10-3.1.90.04.01.240000  Contratação Por Tempo Determinado .........................  7.000,00 

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.10 Secretaria Geral ...........................................................................
40.10-12.363.0003.2.018 Manutenção do Ensino Profissionalizante ..................................
40.10-3.1.90.11.01.200000  Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil .......  85.000,00 
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40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.10 Secretaria Geral ...........................................................................
40.10-12.365.0003.2.054 Manutenção do Ensino Infantil ....................................................
40.10-3.1.90.11.01.212000  Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil .....  240.000,00 

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.10 Secretaria Geral ...........................................................................
40.10-12.365.0003.2.054 Manutenção do Ensino Infantil ....................................................
40.10-3.1.90.11.01.213000  Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ..  1.082.000,00 

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.10 Secretaria Geral ...........................................................................
40.10-12.365.0003.2.054 Manutenção do Ensino Infantil ....................................................
40.10-3.1.90.94.01.212000  Indenizações e Restituições Trabalhistas ............  1.052.000,00 

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.10 Secretaria Geral ...........................................................................
40.10-12.365.0003.2.054 Manutenção do Ensino Infantil ....................................................
40.10-3.1.90.94.01.213000  Indenizações e Restituições Trabalhistas ............  1.416.000,00 

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.10 Secretaria Geral ...........................................................................
40.10-12.365.0003.2.054 Manutenção do Ensino Infantil ....................................................
40.10-3.1.91.13.01.212000  Obrigações Patronais ..................................................  1.000,00 

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.10 Secretaria Geral ...........................................................................
40.10-12.365.0003.2.054 Manutenção do Ensino Infantil ....................................................
40.10-3.1.91.13.01.213000  Obrigações Patronais ..............................................  102.000,00 

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.20 Fundo Municipal de Ensino .........................................................
40.20-12.361.0003.2.021 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB .......................
40.20-4.4.90.52.02.262000  Equipamentos e Material Permanente ....................  100.000,00 

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.20 Fundo Municipal de Ensino .........................................................
40.20-12.365.0003.2.022 Manutenção do Ensino Pré-Escolar- FUNDEB ..........................
40.20-3.1.90.04.02.272000  Contratação Por Tempo Determinado .......................  70.000,00 

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.20 Fundo Municipal de Ensino .........................................................
40.20-12.365.0003.2.023 Manutenção de Creches e IMIS - FUNDEB................................
40.20-3.3.90.30.02.273000  Material de Consumo ...............................................  150.000,00 

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.20 Fundo Municipal de Ensino .........................................................
40.20-12.365.0003.1.014 Construção, Reforma E Ampliação de Unidades da Educação
 Infantil ...........................................................................................
40.20-4.4.90.51.02.274000  Obras e Instalações .................................................  450.000,00 

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.20 Fundo Municipal de Ensino .........................................................
40.20-12.361.0003.1.015 Construção, Reforma e Ampliação de Escolas ...........................
40.20-4.4.90.51.02.262000  Obras e Instalações .................................................  150.000,00 

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.20 Fundo Municipal de Ensino .........................................................
40.20-12.361.0003.2.021 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB .......................
40.20-3.1.90.13.02.262000  Obrigações Patronais ..............................................  150.000,00 

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA ..........................
40.20 Fundo Municipal de Ensino .........................................................
40.20-12.361.0003.2.021 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB .......................
40.20-3.3.90.30.02.262000  Material de Consumo ...............................................  150.000,00

Art. 2º  O crédito aberto no artigo anterior corre parte no valor de R$ 3.100.000,00 (três 
milhões e cem mil reais) por conta da expectativa de excesso de arrecadação de receitas 
próprias do tesouro, parte no valor de R$ 1.220.000,00 (um milhão, duzentos e vinte mil 
reais) corre por conta da expectativa de excesso de arrecadação do Fundeb- ICMS, parte 
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) corre por conta da expectativa de excesso 
de arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – Super Simples, 
parte no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) corre por conta da expectativa 
de excesso de arrecadação de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 
Cota Mensal – Principal, parte no valor de R$ 700.000,00(setecentos mil reais) corre por 
conta da expectativa de excesso de arrecadação de Imposto Sobre a Transmissão “Inter 
Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis – Principal, parte no valor de 
R$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais) corre por conta da expectativa de 
excesso de arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida Ativa .
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
São José dos Campos, 11 de dezembro de 2019.
Felicio Ramuth
Prefeito 
José de Mello Corrêa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças
Melissa Pulice da Costa Mendes
Secretária de Apoio Jurídico
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos 
onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove.
Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio Legislativo

ANEXOs à L E I N. 10.058, DE 3 DE DEzEMbRO DE 2019.
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MEMORIAL DESCRITIVO DAS CASAS E RESPECTIVOS LOTES, 
INTEGRANTES DO CONJUNTO HABITACIONAL denominado 
"RESIDENCIAL INDEPENDÊNCIA". 
 
 
Casa n° 21 matricula 42.513, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 01, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
2, por 20,00 m. da frente aos fundos, em ambos os lados, confrontando 
pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a via de 
circulação, de sua situação,com a Área Verde 02 e pelo lado esquerdo por 
8,40 metros com a casa n° 15 edificada no lote n° 02, por 7,20 metros com 
a casa n° 25 edificada no lote n°03, e por 4,40 metros com a casa n° 35, 
edificada no lote n° 04, encerrando uma área de 144,00 m2. 
 
 
Casa n° 15 matricula 42.514, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 02, o qual mede 12,40m. de frente 
para a Rua 02 em dois segmentos, sendo 1,40 m. em reta e 11,00 m. em 
curva, 8,40 m. nos fundos, onde confronta com a casa n° 21, por 13,00 m. 
pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a via de 
circulação, de sua situação, confrontando com a Rua 01 e 20,00 m. pelo 
lado esquerdo, confrontando com a casa nº25 edificada no lote 03, 
encerrando a área de 157,48 m2.  
 
 
Casa nº 25 matricula 42.515, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 03, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n° 21, 
edificada no lote 01, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
casa n° 15, edificada no lote 02 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, 
confrontando com a casa n° 35, edificada no lote 04, encerrando a área 
de 144,00 m2. 
 
 
Casa n° 35 matricula 42.516, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 04, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com por 4,40 
metros com a casa n° 21, edificada no lote 01 e por 2,80 metros com a 
Área Verde 2, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno 
olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 
25, edificada no lote 03 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 45, edificada no lote 05, encerrando a área de 144,00 m2. 
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Casa n° 45 matricula 42.517, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo Lote 05, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
2, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 35, edificada 
no lote 04 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a Área Verde 
2, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
Casa nº 120 matricula 42.518, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 06, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
1, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 130, 
edificada no lote 07 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
Área Verde 1, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
Casa n° 130 matricula 42.519, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 07, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
1, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 140, 
edificada no lote 08 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 120, edificada no lote 06, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
Casa nº 140 matricula 42.520, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 08, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
1, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 150, 
edificada no lote 09 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 130, edificada no lote 07, encerrando a area de 144,00 m2. 
 
 
Casa nº 150 matricula 42.521, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 09, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
1, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 160, 
edificada no lote 10 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 140, edificada no lote 08, encerrando a área de 144,00 m2. 
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Casa nº 160 matricula 42.522, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 10, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
1, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa nº 170, 
edificada no lote 11 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 150, edificada no lote 09, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
Casa n° 170 matricula 42.523, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 11, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
1, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 180, 
edificada no lote 12 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 160, edificada no lote 10, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
Casa n° 180 matricula 42.524, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 12, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
1, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 190, 
edificada no lote 13 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa nº 170, edificada no lote 11, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
Casa nº 190 matricula 42.525, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 13, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
1, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 200, 
edificada no lote 14 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 180, edificada no lote 12, encerrando a área de 144,00 m2.  
 
 
Casa n° 200 matricula 42.526, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 14, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
1, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 210, 
edificada no lote 15 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 190, edificada no lote 13, encerrando a área de 144,00 m2.  
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Casa nº 210 matricula 42.527, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 15, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
1, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a Área Verde 1 e 
20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a casa n° 200, edificada no 
lote 14, encerrando a área de 144,00 m2 
 
 
Casa nº 51 matricula 42.528, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 16, o qual mede 1,40 m. em reta de 
frente para a Rua 01, seguido de 11,00 m. em curva confrontando com a 
Rua 02,  8,40 m. nos fundos, onde confronta com a casa n° 54, edificada no 
lote 47, por 13,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha 
para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a Rua 02 e 
20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a casa n° 61, edificada no 
lote 17, encerrando a área de 157,48 m2. 
 
 
Casa n° 61 matricula 42.529, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 17 o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n° 64, 
edificada no lote 46, por 20,00 m pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
casa n° 51, edificada no lote 16 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, 
confrontando com a casa n° 71, edificada no lote 18, encerrando a área 
de 144,00 m2. 
 
Casa nº 71 matricula 42.530, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 18 o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n° 74, 
edificada no lote 45, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
casa n°61 edificada no lote 17 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando 
com a casa nº 81, edificada no lote 19, encerrando a área de 144,00 
m2. 
 
Casa nº 81 matricula 42.531, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 19 o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n° 84, 
edificada no lote 44, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
casa n° 71, edificada no lote 18 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, 
confrontando com a casa n° 91, edificada no lote 20, encerrando a área 
de 144,00 m2. 
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Casa nº 91 matricula 42.532, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 20, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n° 94, 
edificada no lote 43, por 20,00 m pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
casa n° 81, edificada no lote 19 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, 
confrontando com a casa n° 101, edificada no lote 21, encerrando a área 
de 144,00 m2. 
 
 
Casa n° 101 matricula 42.533, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 21 o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n° 104, 
edificada no lote 42, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
casa n° 91, edificada no lote 20 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, 
confrontando com a casa n° 111, edificada no lote 22, encerrando a área 
de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa nº 111 matricula 42.534, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 22, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n° 114, 
edificada no lote 41, por 20,00 m pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
casa n° 101, edificada no lote 21 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, 
confrontando com a casa n° 121, edificada no lote 23, encerrando a área 
de 144,00 m2. 
 
 
Casa nº 121 matricula 42.535, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 23, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n° 124, 
edificada no lote 40, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
casa nº 111, edificada no lote 22 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, 
confrontando com a casa nº 131, edificada no lote 24, encerrando a área 
de 144,00 m2 
 
 
Casa nº 131 matricula 42.536, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 24 o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n° 134, 
edificada no lote 39, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
casa n° 121, edificada no lote 23 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, 
confrontando com a casa n° 141, edificada no lote 25, encerrando a área 
de 144,00 m2. 
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Casa n° 141 matricula 42.537, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 25 o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n° 144, 
edificada no lote 38, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
casa n° 131, edificada no lote 24 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, 
confrontando com a casa n° 151, edificada no lote 26, encerrando a área 
de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa n° 151 matricula 42.538, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 26 o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n° 154, 
edificada no lote 37, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
casa n° 141, edificada no lote 25 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, 
confrontando com a casa n° 161, edificada no lote 27, encerrando a área 
de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa n° 161 matricula 42.539, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 27, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n° 164, 
edificada no lote 36, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
casa n° 151, edificada no lote 26 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, 
confrontando com a casa n° 171, edificada no lote 28, encerrando a área 
de 144,00 m2. 
 
 
Casa nº 171 matricula 42.540, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 28, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n° 174, 
edificada no lote 35, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
casa n° 161 edificada no lote 27 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, 
confrontando com a casa 181 edificada no lote 29, encerrando a área de 
144,00 m2.  
 
 
Casa n° 181 matricula 42.541, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 29 o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n° 184, 
edificada no lote 34, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
casa n° 171, edificada no lote 28 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, 
confrontando com a casa n° 191, edificada no lote 30, encerrando a área 
de 144,00 m2. 
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Casa n° 191 matricula 42.542, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 30, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n° 194, 
edificada no lote 33, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
casa n° 181, edificada no lote 29 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, 
confrontando com a casa n° 201, edificada no lote 31, encerrando a área 
de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa n° 201 matricula 42.543, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 31, o qual mede 1,40 m. em reta de 
frente para a Rua 01, 11,00 m. em curva para a Rua 01, 8,40 m. nos 
fundos, onde confronta com a casa n° 204, edificada no lote 32 , por 20,00 
m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a via de 
circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 191, edificada no 
lote 30, e 13,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a Rua 01, 
encerrando a área de 157,48 m2. 
 
 
 
Casa nº 204 matricula 42.544, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 32, o qual mede 1,40 m. em reta de 
frente para a Rua 02, seguido de 11,00 m. em curva  confrontando com a 
Rua 01, 8,40 m. nos fundos, onde confronta com a casa n° 201, edificada 
no lote 31, por 13,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno 
olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a Rua 01 e 
20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a casa n° 194, edificada no 
lote 33, encerrando a área de 157,48 m2. 
 
 
Casa n° 194 matricula 42.545, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 33, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n° 191, 
edificada no lote 30, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com  a 
casa de nº 204 edificada no lote 32 e 20,00 m pelo lado esquerdo, 
confrontando com a casa nº 184, edificada no lote 34, encerrando a área 
de 144,00 m2.  
 
 
Casa n° 184 matricula 42.546, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 34, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n° 181, 
edificada no lote 29, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
casa n° 194, edificada no lote 33 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, 
confrontando com a casa n° 174, edificada no lote 35, encerrando a área 
de 144,00 m2. 
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Casa n° 174 matricula 42.547, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 35, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n° 171, 
edificada no lote 28, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
casa n° 184, edificada no lote 34 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, 
confrontando com a casa n° 164, edificada no lote 36, encerrando a área 
de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa n° 164 matricula 42.548, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 36, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n° 161, 
edificada no lote 27, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
casa n° 174, edificada no lote 35 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, 
confrontando com a casa n° 154, edificada no lote 37, encerrando a área 
de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa nº 154 matricula 42.549, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 37 o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n° 151, 
edificada no lote 26, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
casa n° 164, edificada no lote 36 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, 
confrontando com a casa n° 144, edificada no lote 38, encerrando a área 
de 144,00 m2. 
 
 
Casa n° 144 matricula 42.550, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 38 o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n° 141, 
edificada no lote 25, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
casa n° 154, edificada no lote 37 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, 
confrontando com a casa nº134, edificada no lote 39, encerrando a área 
de 144,00 m2.  
 
 
Casa nº 134 matricula 42.551, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 39, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n° 131, 
edificada no lote 24, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
casa n° 144, edificada no lote 38 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, 
confrontando com a casa n° 124, edificada no lote 40, encerrando a área 
de 144,00 m2. 
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Casa nº 124 matricula 42.552, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 40, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n° 121, 
edificada no lote 23, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
casa n° 134, edificada no lote 39 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, 
confrontando com a casa n° 114, edificada no lote 41, encerrando a área 
de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa n° 114 matricula 42.553, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 41, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n° 111, 
edificada no lote 22, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
casa n° 124, edificada no lote 40 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, 
confrontando com a casa n° 104, edificada no lote 42, encerrando a área 
de 144,00 m2. 
 
 
Casa n° 104 matricula 42.554, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 42 o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n° 101, 
edificada no lote 21, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
casa n° 114, edificada no lote 41 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, 
confrontando com a casa nº 94 edificada no lote 43, encerrando a área 
de 144,00 m2.  
 
 
Casa nº 94 matricula 42.555, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 43, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n° 91, 
edificada no lote 20, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
casa n° 104, edificada no lote 42 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, 
confrontando com a casa n° 84, edificada no lote 44, encerrando a área 
de 144,00 m2 
 
 
 
Casa n° 84 matricula 42.556, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 44 o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n° 81, 
edificada no lote 19, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
casa n° 94, edificada no lote 43 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, 
confrontando com a casa n° 74, edificada no lote 45, encerrando a área 
de 144,00 m2. 
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Casa nº 74 matricula 42.557, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 45 o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n° 71, 
edificada no lote 18, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
casa n° 84, edificada no lote 44 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, 
confrontando com a casa n° 64, edificada no lote 46, encerrando a área 
de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa n° 64 matricula 42.558, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 46 o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n° 61, 
edificada no lote 17, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
casa n° 74, edificada no lote 45 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, 
confrontando com a casa n° 54, edificada no lote 47, encerrando a área 
de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa nº 54 matricula 42.559, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 47, o qual mede 1,40 m. em reta de 
frente para a Rua 02 e 11,00 m. em curva para a referida rua, 8,40 m. nos 
fundos, onde confronta com a casa n° 51, edificada no lote 16, por 13,00 
m. pelo lado esquerdo, no sentido de quem do terreno olha para a via de 
circulação, de sua situação, confrontando com a referida Rua 02 e 20,00 m. 
pelo lado direito, confrontando com a casa n° 64, edificada no lote 46, 
encerrando a área de 157,48 m2. 
 
 
 
Casa nº 220 matricula 42.560, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 48 o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
1, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 230, 
edificada no lote 49 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
citada Área Verde 1, encerrando a área de 144,00 m2.  
 
 
 
Casa nº 230 matricula 42.561, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 49 o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com Área Verde 1, 
por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 240, 
edificada no lote 50 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 220, edificada no lote 48, encerrando a área de 144,00 m2. 
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Casa n° 240 matricula 42.562, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 50 o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com Área Verde 1, 
por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 250, 
edificada no lote 51 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 230, edificada no lote 49, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
Casa n° 250 matricula 42.563, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 51 o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com Área Verde 1, 
por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 260, 
edificada no lote 52 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 240, edificada no lote 50, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
Casa nº 260 matricula 42.564, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 52, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta por 2,80 metros 
com Área Verde 1 e por 4,40 metros com a casa n° 244, edificada no lote 
55; 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 270, 
edificada no lote 53 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 250, edificada no lote 51, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa n° 270 matricula 42.565, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 53, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 01, igual medida nos fundos, onde confronta com a casa n°244, 
edificada no lote 55, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
casa n° 280, edificada no lote 54 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, 
confrontando com a casa n° 260, edificada no lote 52, encerrando a área 
de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa n° 280 matricula 42.566, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 54, o qual mede 11,80 m. de frente 
para a Rua 01 em dois segmentos, sendo 0,80 m. em reta e 11,00 m. em 
curva, 8,46 m. nos fundos, onde confronta com a casa n° 244, edificada no 
lote 55, por 13,06 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha 
para a via de circulação, de sua situação, em dois segmentos, sendo o 
primeiro em curva com 4,90 m. e o segundo em reta com 8,16 m., 
confrontando, em ambas as situações, com a Rua 02 e 20,00 m. pelo lado 
esquerdo, confrontando com a casa n° 270 edificada no lote 53, 
encerrando a área de 146,54 m2. 
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Casa n° 244 matricula 42.567, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 55, o qual mede 8,06 m. de frente 
para a Rua 02, em dois segmentos, sendo o primeiro em curva com 5,12 m. 
e o segundo em reta com 2,94 m., confrontando com a Rua 02, 7,20 m. nos 
fundos, onde confronta com a Área Verde 1, por 23,62 m. pelo lado direito, 
no sentido de quem do terreno olha para a via de circulação, de sua 
situação, confrontando com a Área Verde 1 e 20,06 m. pelo lado esquerdo, 
confrontando por 8,46 m com a casa n° 280 edificada no lote 54, por 7,20 
m. com a casa n° 270 edificada no lote 53 e por 4,40 m com a casa nº 260, 
edificada no lote 52, encerrando a área de 155,31 m2. 
 
 
 
Casa n° 85 matricula 42.568, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 56, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02; 7,20 m nos fundos em 2 segmentos sendo o primeiro de 
3,45m e o segundo de 3,75 m, onde confronta com  propriedade de Antonio 
Maurício Veneziani, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
Área Verde 2 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a casa n° 
95, edificada no lote 57, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
 
 
Casa nº 95 matricula 42.569, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 57, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com propriedade 
de Antonio Maurício Veneziani, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de 
quem do terreno olha para a via de circulação, de sua situação, 
confrontando com a casa n° 85, edificada no lote 56 e 20,00 m. pelo lado 
esquerdo, confrontando com a casa n° 105, edificada no lote 58, 
encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
 
 
Casa n° 105 matricula 42.570, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 58, o qual mede 7,72 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com propriedade 
de Antonio Maurício Veneziani, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de 
quem do terreno olha para a via de circulação, de sua situação, 
confrontando com a casa n° 95, edificada no lote 57 e 20,00 m pelo lado 
esquerdo, confrontando com a casa n° 115, edificada no lote 59, 
encerrando a área de 154,40 m2. 
 
 

 

Memorial Descritivo das Casas Página 13 
 

 

Casa n° 115 matricula 42.571, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 59, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com propriedade 
de Antonio Maurício Veneziani, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de 
quem do terreno olha para a via de circulação, de sua situação, 
confrontando com a casa n° 105, edificada no lote 58 e 20,00 m. pelo lado 
esquerdo, confrontando com a casa n° 125, edificada no lote 60, 
encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
Casa n° 125 matricula 42.572, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 60, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com propriedade 
de Antonio Maurício Veneziani, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de 
quem do terreno olha para a via de circulação, de sua situação, 
confrontando com a casa n° 115, edificada no lote 59 e 20,00 m. pelo lado 
esquerdo, confrontando com a casa n° 135, edificada no lote 61, 
encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
Casa n° 135 matricula 42.573, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 61, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com propriedade 
de Antonio Maurício Veneziani, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de 
quem do terreno olha para a via de circulação, de sua situação, 
confrontando com a casa n° 125, edificada no lote 60 e 20,00 m. pelo lado 
esquerdo, confrontando com a casa nº 145, edificada no lote 62 , 
encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa n° 145 matricula 42.574, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 62, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com propriedade 
de Antonio Maurício Veneziani, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de 
quem do terreno olha para a via de circulação, de sua situação, 
confrontando com a casa n° 135, edificada no lote 61 e 20,00 m. pelo lado 
esquerdo, confrontando com a casa n° 155, edificada no lote 63, 
encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa nº 155 matricula 42.575, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 63, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com propriedade 
de Antonio Maurício Veneziani, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de 
quem do terreno olha para a via de circulação, de sua situação, 
confrontando com a casa n° 145, edificada no lote 62 e 20,00 m. pelo lado 
esquerdo, confrontando com a casa n° 165, edificada no lote 64, 
encerrando a área de 144,00 m2. 
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Casa nº 165 matricula 42.576, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 64, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com propriedade 
de Antonio Maurício Veneziani, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de 
quem do terreno olha para a via de circulação, de sua situação, 
confrontando com a casa n° 155, edificada no lote 63 e 20,00 m. pelo lado 
esquerdo, confrontando com a casa n° 175, edificada no lote 65, 
encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa n° 175 matricula 42.577, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 65, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com propriedade 
de Antonio Maurício Veneziani, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de 
quem do terreno olha para a via de circulação, de sua situação, 
confrontando com a casa n° 165, edificada no lote 64 e 20,00 m. pelo lado 
esquerdo, confrontando com a casa n° 185, edificada no lote 66, 
encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa n° 185 matricula 42.578, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 66, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com propriedade 
de Antonio Maurício Veneziani, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de 
quem do terreno olha para a via de circulação, de sua situação, 
confrontando com a casa n° 175, edificada no lote 65 e 20,00 m. pelo lado 
esquerdo, confrontando com a casa n° 195, edificada no lote 67, 
encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
Casa n° 195 matricula 42.579, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 67, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com propriedade 
de Antonio Maurício Veneziani, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de 
quem do terreno olha para a via de circulação, de sua situação, 
confrontando com a casa n° 185, edificada no lote 66 e 20,00 m. pelo lado 
esquerdo, confrontando com a casa n° 205, edificada no lote 68, 
encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
Casa nº 205 matricula 42.580, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 68, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com propriedade 
de Antonio Maurício Veneziani, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de 
quem do terreno olha para a via de circulação, de sua situação, 
confrontando com a casa n° 195, edificada no lote 67 e 20,00 m. pelo lado 
esquerdo, confrontando com a casa n° 215, edificada no lote 69, 
encerrando a área de 144,00 m2. 
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Casa n° 215 matricula 42.581, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 69, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com propriedade 
de Antonio Maurício Veneziani, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de 
quem do terreno olha para a via de circulação, de sua situação, 
confrontando com a casa n° 205, edificada no lote 68 e 20,00 m. pelo lado 
esquerdo, confrontando com a casa n° 225, edificada no lote 70, 
encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
 
Casa nº 225 matricula 42.582, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 70, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com propriedade 
de Antonio Maurício Veneziani, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de 
quem do terreno olha para a via de circulação, de sua situação, 
confrontando com a casa n° 215, edificada no lote 69 e 20,00 m. pelo lado 
esquerdo, confrontando com a casa n° 235, edificada no lote 71, 
encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
 
Casa nº 235 matricula 42.583, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 71, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com propriedade 
de Antonio Maurício Veneziani, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de 
quem do terreno olha para a via de circulação, de sua situação, 
confrontando com a casa n° 225, edificada no lote 70 e 20,00 m. pelo lado 
esquerdo, confrontando com a casa n° 245, edificada no lote 72, 
encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa n° 245 matricula 42.584, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 72, o qual mede 5,68 m de frente 
para a Rua 02, em tres segmentos, sendo o primeiro em reta com 0,60 m, 
o segundo em curva com 3,61m e o terceiro em reta com 1,47 m., 
respectivamente, confrontando com a Rua 02, 9,00 m. nos fundos, onde 
confronta com propriedade de Antonio Maurício Veneziani, por 20,00 m. 
pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a via de 
circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 235, edificada no 
lote 71 e 19,06 m. pelo lado esquerdo, em dois segmentos, sendo o 
primeiro em curva com 5,43 m. e o segundo em reta com 13,63 m., 
confrontando com Área Verde 3, encerrando a área de 168,45 m2. 
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Casa n° 274 matricula 42.585, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 73, o qual mede 7,57 m. de frente 
para a Rua 02, 7,20m. nos fundos, onde confronta com Área Verde 1, por 
20,06 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a via 
de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 284, edificada 
no lote 74 e 22,22 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a Área Verde 
1, encerrando a área de 150,22 m2. 
 
 
Casa n° 284 matricula 42.586, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 74, o qual mede 5,74 m. em reta e 
1,46 m. em curva de frente para a Rua 02, por 7,20 m. nos fundos, onde 
confronta com a Área Verde 1, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de 
quem do terreno olha para a via de circulação, de sua situação, 
confrontando com a casa n° 294, edificada no lote 75 e 20,06 m. pelo lado 
esquerdo, confrontando com a casa n° 274, edificada no lote 73, 
encerrando a área de 144,20 m2. 
 
 
 
Casa n° 294 matricula 42.587, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 75, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
1, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 304, 
edificada no lote 76 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 284, edificada no lote 74, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa n° 304 matricula 42.588, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 76, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
1, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 314, 
edificada no lote 77 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa no 294, edificada no lote 75, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa n° 314 matricula 42.589, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 77, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
1, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 324, 
edificada no lote 78 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 304, edificada no lote 76, encerrando a área de 144,00 m2. 
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Casa n° 324 matricula 42.590, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 78, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
1, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 334, 
edificada no lote 79 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 314, edificada no lote 77, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa nº 334 matricula 42.591, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 79, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
1, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 344, 
edificada no lote 80 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 324, edificada no lote 78, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa n° 344 matricula 42.592, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 80, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
1, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 354, 
edificada no lote 81 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 334, edificada no lote 79, encerrando a área de 144,00 m2.  
 
 
 
Casa n° 354 matricula 42.593, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 81, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
1, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 364, 
edificada no lote 82 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 344, edificada no lote 80, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa n° 364 matricula 42.594, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 82, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
1, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 374, 
edificada no lote 83 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 354, edificada no lote 81, encerrando a área de 144,00 m2. 
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Casa n° 374 matricula 42.595, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 83, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
1, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 384, 
edificada no lote 84 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 364, edificada no lote 82, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa n° 384 matricula 42.596, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 84, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
1, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 394, 
edificada no lote 85 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 374, edificada no lote 83, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa n° 394 matricula 42.597, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 85, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
1, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 404, 
edificada no lote 86 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 384, edificada no lote 84, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa nº 404 matricula 42.598, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 86, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
1, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 414, 
edificada no lote 87 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 394, edificada no lote 85, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa n° 414 matricula 42.599, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 87, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
1, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 424, 
edificada no lote 88 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 404, edificada no lote 86, encerrando a área de 144,00 m2. 
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Casa nº 424 matricula 42.600, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 88, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
1, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 434, 
edificada no lote 89 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 414, edificada no lote 87, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
Casa n° 434 matricula 42.601, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 89, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
1, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 444, 
edificada no lote 90 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 424, edificada no lote 88, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
Casa n° 444 matricula 42.602, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 90, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
1, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 454, 
edificada no lote 91 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 434, edificada no lote 89, encerrando a área de 144,00 m2 
 
 
Casa n° 454 matricula 42.603, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 91, o qual mede 2,46 m. de frente 
para a Rua 02 e 10,21 m. em curva para o Balão de Retorno da Rua 2, em 
dois segmentos, sendo o primeiro com com 6,67 m. e o segundo com 3,54 
m., 8,65 m. nos fundos, onde confronta com a Área Verde 1, por 12,90 m. 
pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a via de 
circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 464, edificada no 
lote 92 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a casa n° 444, 
edificada no lote 90, encerrando a área de 160,64 m2. 
 
 
Casa n° 464 matricula 42.604, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 92, o qual mede 9,28 m. em curva 
de frente para o Balão de Retorno da Rua 02, 7,20 m. nos fundos, onde 
confronta com a Área Verde 1, por 20,42 m. pelo lado direito, no sentido de 
quem do terreno olha para a via de circulação, de sua situação, 
confrontando com a casa n° 474, edificada no lote 93 e 25,90 m. pelo lado 
esquerdo, confrontando na distância de 12,90 m. com a casa n° 454, 
edificada no lote 91 e na distância de 13,00 m. com a Área Verde 1, 
encerrando a área de 161,37 m2. 
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Casa n° 474 matricula 42.605, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 93, o qual mede 7,32 m. de frente 
para o Balão de Retorno da Rua 02, 7,20 m. nos fundos, onde confronta 
com a Área Verde 1, por 20,71 m. pelo lado direito, no sentido de quem do 
terreno olha para a via de circulação, de sua situação, confrontando com a 
Área Verde 1 e 20,42 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a casa n° 
464, edificada no lote 92, encerrando a área de 145,38 m2. 
 
 
 
Casa n° 285 matricula 42.606, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 94, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 02, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 
3, por 20,00 m pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a Área Verde 3 e 
20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a casa n° 295, edificada no 
lote 95, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa nº 295 matricula 42.607, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 95, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 2, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 3, 
por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 285, 
edificada no lote 94 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 305, edificada no lote 96, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa nº 305 matricula 42.608, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 96, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 2, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 3, 
por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 295, 
edificada no lote 95 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 315, edificada no lote 97, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa n° 315 matricula 42.609, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 97, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 2, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 3, 
por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 305, 
edificada no lote 96 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa no 325, edificada no lote 98, encerrando a área de 144,00 m2. 
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Casa nº 325 matricula 42.610, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 98, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 2, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 3, 
por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 315, 
edificada no lote 97 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 335, edificada no lote 99, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa nº 335 matricula 42.611, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 99, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 2, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 3, 
por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 325, 
edificada no lote 98 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 345, edificada no lote 100, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa nº 345 matricula 42.612, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 100, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 2, igual medida nos fundos, onde confronta com  a Área Verde 
3, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 335, 
edificada no lote 99 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 355, edificada no lote 101, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa n° 355 matricula 42.613, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 101, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 2, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 3,  
por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 345, 
edificada no lote 100 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa nº 365, edificada no lote 102, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa n° 365 matricula 42.614, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 102, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 2, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 3, 
por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 355, 
edificada no lote 101 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 375, edificada no lote 103, encerrando a área de 144,00 m2. 
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Casa n° 375 matricula 42.615, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 103, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 2, igual medida nos fundos, onde confronta com  a Área Verde 
3, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 365, 
edificada no lote 102 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa nº 385, edificada no lote 104, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
Casa n° 385 matricula 42.616, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 104, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 2, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 3, 
por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 375, 
edificada no lote 103 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa nº 395, edificada no lote 105, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
 
Casa n° 395 matricula 42.617, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 105, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 2, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 3, 
por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 385, 
edificada no lote 104 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa nº 405, edificada no lote 106, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
 
Casa nº 405 matricula 42.618, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 106, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 2, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 3, 
por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 395, 
edificada no lote 105 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa nº 415, edificada no lote 107, encerrando a área de 144,00 m2. 

 
 
 
 
Casa n° 415 matricula 42.619, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 107, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 2, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 3, 
por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 405, 
edificada no lote 106 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa nº 425, edificada no lote 108, encerrando a área de 144,00 m2. 
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Casa n° 425 matricula 42.620, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 108, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 2, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 3, 
por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 415, 
edificada no lote 107 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 435, edificada no lote 109, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
Casa nº 435 matricula 42.621, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 109, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 2, igual medida nos fundos, onde confronta com a Área Verde 3, 
por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 425, 
edificada no lote 108 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
casa n° 445, edificada no lote 110, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
Casa n° 445 matricula 42.622, com a área construída de 43,03 m2 e seu 
respectivo terreno constituído pelo lote 110, o qual mede 7,20 m. de frente 
para a Rua 2, igual medida nos fundos, onde confronta com  a Área Verde 
3, por 20,00 m. pelo lado direito, no sentido de quem do terreno olha para a 
via de circulação, de sua situação, confrontando com a casa n° 435, 
edificada no lote 109 e 20,00 m. pelo lado esquerdo, confrontando com a 
Área Verde 1, encerrando a área de 144,00 m2. 
 
 
 
 

São José dos Campos, 13 de Março de 2019. 
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Propriedade Geraldo
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