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LOTE 05-A, coo. área de 197,5Qra2, limitando-se ao Norte, com o lo 
te 03—A, em 20,0Qm;ao ĈL, com 0 lote 07-A, em 19,5Qm; à Leste 7 
com 0 lote OG-A, em 10,OQm; o a Oeste com a rua Projetada, cm * 
10,OCei* LOTE 06-A, com área de 197»5Gm2, limitando-se ao Norte ' 
com o lote 04-A, om 20,OQm; ao Eul com 0 lote 08-A, em 19,5Qn; à 
leste com. Av* Projetada, em 10,OQm; o a Oeste com o lote 05-A, em 
10,0Cfeu LOTE 07—A, com área de 192,50m2, limitando-se ao Norte * 
com o lote 05-A, em 19,5Gm; ao Cíul com o lote 09-A, em 19,0Gm; à 
leste com o lote 03-A, em 10,OQm; e a Oeste com a rua Projetada, 
em 10, OQm. LOTE 08-A, com ároa de 192,5Cta2, limitando-se ao Nor
te com 0 lote 06-A, em 19,50m; ao Oul com c lote 10-A, em 19»0Ctaç 
à Les-e com Av* Projetada em 10,0Qm; e a Gesto com o lote 07-A , 
mz 10,0Cm* LOTE 09-A, com área de I85,80nj2, limitando-se ao Nor
te com o lote 07-A, em 19,OQm; ao Oul com o loto H-A, cm l3,75m: 

I â leste com o lote 10-A, em 10,00m; o a Oeste com a rua Projetada 
ia, em 10,QQeu LOTE 10-A, com área de I38,00m2, limitando-se oo 
Earte com o lote 03-A, em 19»OQm; ao Eul cora o lote 12-A, em 1
13,75m; à Leste com Av. Projetada, em 10,0&n? e a Oeste com o lo 
te 09-A, em 10,00m. LOTE 11-A, com área de 103,00d2, limitando - 
se ao Norte com o lote 09-A, em 18,75m; ao Eul com 0 lote 13-A ,
ac. lo,25m; à Leste com 0 lote 12-A, em 10,0Qm; o a Oeste com a* 
rua Projetada, em 10,OQm. LOTE 12-A, com área do 135,00to2, limi- 
tandp-se ao Norte com o lote 10-A, em 18,75m; ao Oul com o lote' f 14-A, em 18,25m; à Leste com Av* Projetada, em 10,0Ctei; e a Oeste 
com loto 11—A * em 10,QCtei. LOTE 13-A, com área de 131,30m2, limi
tando-se ao Norte com 0 lote 11-A, em 18,25m; ao Eul com porte * 
io lote 04- da Quadra “E**, em I8,00m; à Lesto com o lote 14-A, em 
10,00m; e a Oeste com a rua Projetada, cm 10,OQm* LOTE 14-A, com 
área de I31,30m2, limitando-se oo Norte com 0 lote 12-A, ea 13, 
25m; ao Cul com parte do lote 04 da Quadra ”_?*, ea 18,00m; à Leo 
te com Av* Projetada, em 10,OQm; e a Oeste com 0 lote 13-A, om7 
10,OQm. Tudo de acordo com a planta anexa, que passa a fazer 
te integrante do presente Decreto e, de conformidade com as sc 
^uintes caracterfatiças seguintes!

Escala l í  1000



ÍCant*)

írca Total .............  2.705>90m2
172 do lotos  .......  14 Unidades
ArtQ 22 - lote Decreto entrará en vi^-or na 

ia ta de sua publicação, revogadas as disposições en contrá
rio.


