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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 06 DE ABRIL 2022.

FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO

PREFEITO

L      E       I                Nº   4.070,    DE 06 DE ABRIL DE 2022.

AUTOR: VEREADOR CIRDILEI JERÔNIMO
           
A CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS APROVOU 
E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚ-
BLICO A TRAVESSA CARMELITA, NO BAIRRO BRACUÍ. 

Art. 1º Fica denominada a Travessa Carmelita, o logradouro pú-
blico com início na Estrada Beira-Rio, coordenadas UTM 562.900 
E, 7.464.358 N e término na Rua Maria Abgail Nascimento Santos, 
coordenadas UTM 563.071 E, 7.464.383 N, do bairro Sertão do 
Bracuí, 2º Distrito.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal adotará as providências para 
a denominação do Logradouro Público de que trata esta Lei e a 
devida comunicação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo – 
ECT, no prazo de 90 (noventa) dias, salvo motivos que justifiquem. 
  
Art.  3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

 

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 06 DE ABRIL 2022.

FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO

PREFEITO

L      E       I          Nº   4.071,    DE   06   DE  ABRIL DE   2022.

AUTORA: VEREADORA GABRIELLA CARNEIRO OLIVEIRA
           
A CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS APROVOU 
E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚ-
BLICO A RUA DO UMBU, NO SERTÃO DO BRACUÍ, 2º 
DISTRITO DE ANGRA DOS REIS. 

Art. 1º Fica denominada Rua do Imbu, o logradouro público sem 

saída, com início na Estrada Beira Rio, coordenadas UTM 562.862 
E, 7.464.557 N e término nas coordenadas UTM 563.609 E, 
7.465.841 N, do bairro Sertão do Bracuí, 2º Distrito.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal adotará as providências para a 
denominação do Logradouro Público de que trata esta Lei, no prazo 
de 90 (noventa) dias, salvo motivos que justifiquem. 

Art.  3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 06 DE ABRIL 2022.

FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO

PREFEITO

L      E       I          Nº   4.072,    DE   06   DE  ABRIL DE   2022.

AUTOR: VEREADOR CIRDILEI JERÔNIMO
           
A CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS APROVOU 
E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚ-
BLICO A RUA DOS MARINHEIROS, NO BAIRRO SERTÃO 
DO BRACUÍ.

Art. 1º Fica denominada a Rua dos Marinheiros, o logradouro 
público sem saída, com início na Estrada Beira Rio, coordenadas 
UTM 562.833 E, 7.464.546 N e término nas coordenadas UTM 
562.832 E, 7.464.475 N, do bairro Sertão do Bracuí, 2º Distrito.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal adotará as providências para 
a denominação do Logradouro Público de que trata esta Lei e a 
devida comunicação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo 
– ECT, no prazo de 90 (noventa) dias, salvo motivos que justifi-
quem. 
  
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
 

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 06 DE ABRIL 2022.

FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO

PREFEITO

L   E   I          No    4.073, DE 06 DE ABRIL DE 2022
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AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL, FERNANDO ANTÔNIO 
CECILIANO JORDÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS APROVOU 
E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

AUTORIZA A ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS QUE ESPECIFI-
CA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Fica o Município de Angra dos Reis autorizado a alienar os 
imóveis indicados no Anexo I desta lei, observado o procedimento 
disposto no Art. 6º, §1º da Lei Orgânica do Município de Angra 
dos Reis.

Parágrafo único. Ficam desafetados de sua finalidade original, pas-
sando à condição de bens dominicais, todos os imóveis constantes 
do Anexo I.

Art. 2º Fica facultado ao Município de Angra dos Reis, fundamen-
tado no Art.187, inciso I, alínea “e”, da Lei Orgânica a do Muni-
cípio, destinar os imóveis de que trata esta Lei ou o produto de sua 
alienação à integralização de cotas em fundos imobiliários, fundos 
de participação ou de investimentos constituídos na forma da legis-
lação e normas aplicáveis. 

Art. 3º As alienações autorizadas por esta lei poderão ocorrer sob 
quaisquer das formas legalmente admitidas, ressalvado o disposto 
no Art. 6º, caput, da Lei Orgânica do Município de Angra dos Reis. 

Art. 4º As alienações de que trata esta lei poderão ter como objeto 
frações territoriais dos imóveis, de sorte a preservar as atividades 
públicas em funcionamento e eventuais planos de expansão dos res-
pectivos órgãos. 

Parágrafo único. A definição da parcela territorial a ser preservada 
será descrita e caracterizada nos editais e instrumentos de alienação. 

Art. 5º A alienação poderá ser efetivada mesmo se imperfeita a re-
gularização dos imóveis. 

§ 1º O encargo da regularização poderá ser atribuído ao adquirente, 
sem prejuízo do eventual apoio técnico e da outorga de poderes 
específicos para tal finalidade. 

§ 2º O laudo de avaliação do preço de mercado do imóvel será ela-
borado por ocasião da abertura do processo de alienação. 

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 06 DE ABRIL 2022.

FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO

PREFEITO

ANEXO I 

MEMORIAIS DESCRITIVOS DAS ÁREAS PROPOSTAS 
PARA ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS PERTENCENTES AO 
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS 

1- IMÓVEL:  Praça do Caranguejo, PORTO BRACUHY
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 19.866
Município: Angra dos Reis 
Área:  799,87m2

Descrição Perimétrica 

IMÓVEL: Área de terreno destinada à Praça, denominada “Praça 
do Caranguejo”, localizada no Loteamento denominado PORTO 
BRACUHY, situado na Fazenda do Bracuí, no 2° Distrito deste 
Município, cuja praça apresenta uma área de 799,87m2.

2- IMÓVEL:  Praça do Siri, PORTO BRACUHY
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 19.867
Município: Angra dos Reis 
Área: 1.232,06m2

Descrição Perimétrica 

IMÓVEL: Área de terreno destinada à Praça, denominada “Praça 
do Siri”, localizada no Loteamento denominado PORTO BRA-
CUHY, situado na Fazenda do Bracuí, no 2° Distrito deste Municí-
pio, cuja praça apresenta uma área de 1.232,06m2.

3- IMÓVEL:  Praça das Ostras, PORTO BRACUHY
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 19.865
Município: Angra dos Reis 
Área: 1.209,01m²

Descrição Perimétrica 

IMÓVEL: Área de terreno destinada à Praça, Ostras”, denominada 
“Praça das Ostras” localizada no Loteamento denominado PORTO 
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BRACUHY, situado na Fazenda do Bracuí, no 2° Distrito deste 
Município, cuja praça apresenta uma área de 1.209,01m². 

4- IMÓVEL:  Gleba 03, PORTO BRACUHY
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 19.873

Município: Angra dos Reis 
Área: 1.232,06m2

Descrição Perimétrica 
IMÓVEL: Área de terreno destinada a Setor de Serviços Públicos, 
designada por Gleba 03, localizada no Loteamento denominado 
PORTO BRACUHY, situado na Fazenda do Bracuí, no 2º Distrito 
deste Município, cuja gleba 03 apresenta uma área de 2.561, 82m².

5- IMÓVEL: Praça do Mexilhão, PORTO BRACUHY
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 19.872
Município: Angra dos Reis 
Área: 2.656,00m2

Descrição Perimétrica 

IMÓVEL: Área de terreno destinada à Praça, denominada “Pra-
ça do Mexilhão”, localizada no Loteamento denominado PORTO 
BRACUHY, situado na Fazenda do Bracuí, no 2° Distrito deste 
Município, cuja praça apresenta uma área de 2.656,00m2. 

6- IMÓVEL: FAZENDA TANGUA
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 17.189
Município: Angra dos Reis 
Área: 19.679,71m2

Descrição Perimétrica 

IMÓVEL: Gleba “G”, destinada ao Município de Angra dos Reis, 
oriunda do remanescente do desmembramento do imóvel denomi-
nado “FAZENDA TANGUA”, situado na Vila Velha 1º Distrito 
deste Município, cuja a Gleba apresenta as seguintes medidas con-
frontações; partindo de um ponto designado R4, idêntico ao ponto 
MIII da Fazenda Tanguá com distância de 18,66m e azimute 47° 
SE, encontra-se o ponto G1 de onde se iniciará presente descrição. 
Do ponto G1 com distância de 15,32m e azimute 47º SE. encon-
tra-se o ponto G2. Este trecho está dentro da faixa non aedificandi 
da Estrada Municipal. Do ponto G2 com distância de 87,73m e 
azimute de 47° SE, encontra-se o ponto G3 idêntico ao ponto I1. 

O trecho G1-G3 é confrontante com a propriedade de “Tangua-
zinho Empreendimentos Imobiliários LTDA”. Do ponto G3 com 
distância de 29,60m e azimute 88 17’SE, encontra-se o ponto G4 
idêntico ao ponto I129. Do ponto G4 com distância de 23,62m 
e azimute 70 44 NE, chega ao G5, idêntico ao I128. Do ponto 
G5 com distância de 86,43m e azimute 86°27 SE, encontra-se G6, 
idêntico ao I127. Do ponto G6 com distância de 82,67m e azimute 
de 81°5’SE, chega-se ao G7, idêntico ao I126. Do ponto G7 com 
distância de 35,77me azimute 52°36 SE, encontra-se o G8, idên-
tico ao I125. Do ponto G8 com curva interna de 30,80m, raio 
de 26,35m e ângulo central de 66°58, chega-se ao G9, idêntico ao 
ponto I124. Do ponto G9 com distância de 31,58m e azimute 61° 
7’NE encontra-se o ponto G10, idêntico ao ponto I123. Do ponto 
G10 com distância de 17,48m e azimute 51° 45’SE, chega-se ao 
G11, idêntico ao ponto I122. Do ponto G11 com curva interna de 
42,14m. raio de 24,19m e ângulo central de 99°49, encontra-se o 
ponto G12, idêntico ao ponto I121. Do ponto G12 com distância 
de 32,18m e azimute 25°55 NE, chega-se ao G13, idêntico ao I120. 
Do ponto G13 com distância de 7,77m e azimute 25° 55 NE, che-
ga-se ao G14, idêntico ao ponto G14 com distância de 40,18m e 
azimute 59°18 NE, chega-se ao G15, idêntico ao I118. Do ponto 
G15 com distância de 30,03 e azimute 61°15’SE, chega-se ao G16, 
idêntico ao I117, deste com distância de 4,56m e azimute de 61°15 
SE chega-se a G17, idêntico ao I116, deste em curva interna de 
21,40m, raio de 12,78m e ângulo central de 103°36’ encontra-se 
o ponto G18, idêntico ao I115, deste com distância de 4,78m e 
azimute de 13°37NE encontra-se o G19, idêntico ao I114, deste 
com distância de 9,87m e azimute de 13°37’NE chega-se ao ponto 
G20, idêntico ao I113. Do ponto G20 com distância de 16,00m e 
azimute de 6°50 NW, chega-se ao ponto G21, idêntico ao ponto 
I112. Do ponto G21 com distância de 24,39m e azimute de 15°22 
NE, encontra-se o ponto G22 idêntico ao ponto I111. Do ponto 
G22 com distância de 23,17m e azimute de 66°11 NE, encontra-se 
o ponto G23, idêntico ao I110. O trecho G3-G23 é todo confron-
tando com a Gleba I. Os trechos G13-G16 e G19-23, estão dentro 
da faixa Non Aedificandi da Estrada Municipal. Do ponto G23 com 
distância trecho de 13,82m e azimute 78°45 NW, encontra-se o 
ponto G24. O G23-G24 é confrontante com a área remanescente 
1. Do ponto G24 com distância de 4,75m e azimute de 69°57’SW, 
encontra-se o ponto G25, deste com distância de 8,36m e azimute 
de 50°40 SW, encontra-se o G26. deste com distância de 7,51m e 
azimute de 18.0’SW, encontra-se o ponto G27, deste com distância 
de 13,45m e azimute de 22°7 SW, encontra-se o ponto G28, deste 
com distância de 8,75m e azimute de 5°19’SE, encontra-se o ponto 
G29, deste com distância de 5,63m e azimute de 12°36’SW, encon-
tra-se o ponto G30, deste com distância de 5,73m azimute de 24°27 
SW, encontra-se o ponto G31, com curva externa de 29,08m, raio 
de 23,74m e ângulo Central de 70°12, chega-se ao ponto G32, des-
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te com distância de 18,81m e azimute de 70°21 NW, chega ao pon-
to G33, deste com distância de 39,04m e azimute chega 60°12 SW, 
chega-se ao G34, deste com distância de 32,28m e azimute 85°40 
NW, encontra-se o G35, deste  com distância de 93,45m e azimu-
te 75°55 SW, chega-se ao G36, deste com distância de 42,23m e 
azimute 83°58 NW, encontra-se o G38, deste com distância de 
40,66m e chega-se ao G39, deste em curva interna de 47,22m, raio 
de 87,24m e ângulo central de 31°40, encontra-se o G40, deste com 
distância de 15,47m e azimute 88°32’NW, chega-se ao G41, deste 
com distância de 52,60m e azimute 84°30 NW, chega-se ao G42, 
deste em curva interna de 31,02m, raio de 57,11m e ângulo central 
de 31°8, encontra-se finalmente o ponto G1, de onde iniciou esta 
descrição. O trecho G24-G1 é confrontante com faixa de domínio 
da Entrada Municipal. Com área total de 19.679,71m2.

7- IMÓVEL:  ÁREA 01, ALEIA DAS ACÁCIAS, ENSEADA 
DOS GIRASSÓIS BRACUÍ
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 24.752
Município: Angra dos Reis 
Área:  2.644,00 m2

Descrição Perimétrica 

IMÓVEL: Designado por ÁREA 01, oriunda do Loteamento de-
nominado ALEIA DAS ACÁCIAS, ENSEADA DOS GIRASSÓIS 
BRACUÍ, destinada ao Município de Angra dos Reis, situada 2º 
Distrito deste Município, cuja área apresenta as seguintes medidas 
e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P0, 
de coordenadas N 7.463.974,42 m e E 563.675,81 m; deste, segue 
com frente para o Lote 15 da quadra D, por 7,28, com o seguin-
te azimute plano: 112°23’29,98”; até o vértice P1, de coordena-
das N 7.463.971,65 m e E 563.682,54 m; deste, segue com frente 
para os Lotes 15 e 14 da quadra D, por 58,26 m, com o seguin-
te azimute plano: 150°20’ 7,95”; até o vértice P2, de coordenadas 
N 7.463.921,03 m e E 563.711,37 m; deste, segue com frente para 
o Lote 14 da quadra D por 5,06 m, com o seguinte azimute plano: 
192°07’55,26”; até o vértice P3, de coordenadas N 7.463.916,08 m 
e E 563.710,31 m; deste, segue confrontando com a Aleia das Acá-
cias por 6,03 m, com o seguinte azimute plano: 239°34’49,51”, até 
o vértice P4, de coordenadas N 7.463.912,64 m e E 563.704,44 
m; deste, segue confrontando com a Aleia das Acácias por 58,88 
m, com o seguinte azimute plano: 269° 34’51, 69”; até o vértice 
P5, de coordenadas N 7.463.912,21 m e E 563.645,57 m; deste, 
segue confrontando com a Aleia das Acácias por 4,50 m, com o 
seguinte azimute plano: S12°05’20,98”, até o vértice P6, de coor-
denadas N 7.463.915,22 m e E 563.642,23 m; deste, segue com 
frente para o Lote 23 B por 4,19 m, com o seguinte azimute plano: 

351 08’31,35”; até o vértice P7, de coordenadas N 7.463.919,37 m 
e E 563.641,59 m; deste, segue com frente para os Lotes 23 e 22 
da quadra B por 60,17 m, seguinte azimute plano: 28°52’ 49,41”; 
até o vértice com o P8, de coordenadas N  7.463.972,05  m e E 
563.670,65 m deste, segue com frente para o Lote 22 da quadra 
B por 5,68 m, com o seguinte azimute plano: 65°22’35,17”; até 
o vértice P0, de coordenadas N 7.463.974,42 m e E 563.675,81 
m, encerrando esta descrição com área total de 2.644,00m². To-
das as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir da estação RBMC de 93920 de coor-
denadas E 501.524,483 m e N  7.491.112,296  m, localizada em 
Cachoeira Paulista (SP), e encontram-se representadas no sistema 
UTM, referenciadas ao Meridiano Central - 45, tendo como DA-
TUM SIRGAS 2000. Área (m²): 2.644,00; Perímetro (m) 210,90. 

8- IMÓVEL:  ÁREA 02, ALEIA DAS ACÁCIAS, ENSEADA 
DOS GIRASSÓIS BRACUÍ
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 27.753
Município: Angra dos Reis 
Área:  2.644,00 m2

Descrição Perimétrica 

IMÓVEL: Designado por ÁREA 02, oriunda do Loteamento de-
nominado ALEIA DAS ACÁCIAS, ENSEADA DOS GIRASSÓIS 
- BRACUÍ, destinada ao Município de Angra dos Reis, situada 2º 
Distrito deste Município, cuja Área apresenta as seguintes medi-
das e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 
P0, de coordenadas N 7.463978,51 m e E 563.854,92 m deste, 
segue com frente para o Lote 15 da quadra H, por 7,28m, com o 
seguinte azimute plano: 112 23’29,98”; até o vértice P1, de coor-
denadas 7.463.975,74 e E 563.861, 64 m deste, segue com frente 
para os Lotes 15 e 14 da quadra H por 58,26 m, com o seguin-
te azimute plano: 150° 20’7,95”; até o vértice P2, de coordenadas 
N 7.463.925,12 m e E 563.890,48 ; deste, segue com frente para 
o Lote 14 da quadra H por 5,06 m, com o seguinte azimute plano: 
192° 07’55,26”; até a vértice P3, de coordenadas N 7.463.920,17 m 
e E 563.889,41 m; deste, segue confrontando com a Aleia das Acá-
cias por 6,80 m, com o seguinte azimute plano: 239° 34’49,51”; até 
o vértice P4, de coordenadas N 7.463.916,73 m e E 563.883,55 
m; deste, segue confrontando com Aleia das Acácias por 58,88 m, 
com o seguinte azimute plano: 269° 34 51,69”; até o vértice P5, de 
coordenadas N  7.463.916,30  m e E 563.824,67 m; deste, segue 
confrontando com Aleia das Acácias por 4,50 m, com o seguinte 
azimute plano: 312° 05’ 20,98”; até o vértice P6, de coordenadas 
N 7.463.919,31 m e E 563.821,34 m; deste, segue com frente para 
o Lote 23 da quadra D por 4,19 m, com o seguinte azimute plano: 
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351°08’31,35”; até o vértice P7, de coordenadas N 7.463.923,46 me 
E 563.820,69 m; deste, segue com frente para o Lotes 23 e 22 da qua-
dra D por 60,17 m, com o seguinte azimute plano: 28°52’49,41”; 
até o vértice P8, de coordenadas N 7.463.976,14 m e E563.849,75 
m; deste, segue com frente para o Lote 22 da quadra D por 5,68 m, 
com o seguinte azimute plano: 65° 22’35,17”; até o vértice P0, de 
coordenadas N 7.463.978,51 m e E 563.854,92 m, encerrando esta 
descrição com área total de 2.644,00 ². Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a 
partir da estação RBMC de 93920 de coordenadas E 501.524,483 
m e N 7.491.112,296 m, localizada em Cachoeira Paulista (SP), e 
encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Me-
ridiano Central - 45, tendo como DATUM SIRGAS 2000. Área 
(m²) : 2.644,00; Perímetro 210,90. 

9- IMÓVEL:  ÁREA 03, ALEIA DAS ACÁCIAS, ENSEADA 
DOS GIRASSÓIS BRACUÍ
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 24.754
Município: Angra dos Reis 
Área:  2.644,00 m2

Descrição Perimétrica

IMÓVEL: Designado por ÁREA 03, oriunda do Loteamento de-
nominado ALEIA DAS ACÁCIAS, ENSEADA DOS GIRASSÓIS 
- BRACUÍ, destinada ao Município de Angra dos Reis, situada 2º 
Distrito deste Município, cuja Área apresenta as seguintes medidas 
e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P0, 
de coordenadas N 7.463.982,62 m e E 564.035,03m;  deste, segue 
com frente para o Lote 21 da quadra G por 7,28 m, com o se-
guinte azimute plano: 112° 23’29,98”; até vértice P1, de coordena-
das N 7.463.979,85 m e E 564.041,76 m; deste, segue com frente 
para os Lotes 21 a 20 da quadra G por 58,26 m, com o seguin-
te azimute plano: 150 2017,95”; até o vértice P2, de coordenadas 
N 7.463.929,23 m e E 564.070,59 deste, segue com frente para o 
Lote 20  da quadra G, por 5,06 m, com o seguinte azimute plano: 
192°07’55,26”; até o vértice P3, de coordenadas N 7.463.924,29 m 
e E 564.069,53 m; deste, segue confrontando com a Aleia das Acá-
cias, por 6,80 m, com azimute plano: 239°34’49,51”; até o vértice 
P4, de coordenadas N o seguinte 7.463.920,84 m e E 564.063,66 
m; deste, segue confrontando com a Aleia das Acácias, por 68,88 
m, com o seguinte azimute plano: 269° 34’ 51,69”; até o vértice P5, 
de coordenadas N 7.463.920,41 m e E 564.004,79 m; deste, segue 
confrontando com a Aleia das Acácias, por 4,50 m, com o seguin-
te azimute plano: 312°05’20,98”; até o vértice P6, de coordenadas 
N 7.463.923,43 m e E 564.001,45 m; deste, segue com frente para 
o Lote 23 da quadra H, por 4,19 m, com o seguinte azimute plano: 

351° 08’31,35”; até o vértice P7, de coordenadas N 7.463.927,57 m 
e E 564.000,81 m; deste, segue frente para os Lotes 23 e 22 da qua-
dra H, por 6,17 m, com o seguinte azimute plano: 28°52’49,41”; 
até vértice P8, de coordenadas N 7.463.980,26 m e E 564.029,87 
m; deste, segue com frente para o Lote 22 da quadra H, por 5,68 m, 
com o seguinte azimute plano: 65°22’35,17”; até o vértice P0, de 
coordenadas N 7.463.982,62 m e E 564.035,03 m, encerrando esta 
descrição com área total de 2.644,00m². Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a 
partir da estação RBMC de 93920 de coordenadas E 501.524,483 
m e N 7.491.112,296 m, localizada encontram-se representadas em 
Cachoeira Paulista (SP), sistema UTM, referenciadas e ao no Me-
ridiano Central - 45, tendo como DATUM SIRGAS 2000. Área 
(m²): 2.644,00 Perímetro (m): 210,90.-
 
10 - IMÓVEL: ÁREA 04, ALEIA DAS PALMEIRAS, ENSEADA 
DOS GIRASSÓIS BRACUÍ
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 24.755
Município: Angra dos Reis 
Área:  2.644,00 m2

Descrição Perimétrica

IMÓVEL: Designado por ÁREA 04, oriunda do Loteamento deno-
minado ALEIA DAS PALMEIRAS, ENSEADA DOS GIRASSÓIS 
- Bracuí, destinada ao Município de Angra dos Reis, situada 2º Dis-
trito deste Município, cuja Área apresenta as seguintes medidas e 
confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P0, 
de coordenadas N 7.463.891,11 m e E 563.531,52 m; deste, segue 
confrontando com a Aleia das Acácias, por 4,50 m, com o seguinte 
azimute plano: 132° 05’ 20,98”, até o vértice P1, de coordenadas 
N 7.463.888,10 m e E 563.534,85 m; deste, segue com frente para 
o Lote 23 da quadra C, por 4,19 m, com o seguinte azimute plano: 
171° 08’31,35 “; até o vértice P2, de coordenadas N 7.463.883,95 m  
e E 563.535,50 m deste, segue com frente para os Lotes 23 e 
22 da quadra C, por 60,17 m, com o seguinte azimute plano: 
208°52’49,41”; até o vértice P3, de coordenadas N 7.463.831,27 m 
e E 563.506,44 m; deste, segue com frente para o Lote 22 da quadra 
C, por 5,68 m,  com o seguinte azimute plano: 245° 22 ‘35,17”; até 
o vértice P4, de coordenadas N 7.463.826,90 m e E 563.501,27 m; 
deste, segue com  frente para o Lote 15 da quadra A, por 7,28m, 
com seguinte azimute plano: 292°23’29,98”; até o vértice P5, de 
coordenadas N 7.463.831,67 m e E 563.494,54 m deste, segue com 
frente para os Lotes 15 e 14 da quadra A, por 58,26 m, com o se-
guinte azimute plano: 330°20’7,95”; até vértice P6, de coordenadas 
N 7.463.882,29 m e E 563.465,71 m; deste, segue com frente para 
o Lote 14 da quadra A, por 5,06 m, com o seguinte azimute plano: 
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12° 07’55,26”; até o vértice P7, de coordenadas N 7.463.887,24 m 
e E 563.466,77 m; deste, segue confrontando com a Aleia das Acá-
cias, por 6,80 m, com o seguinte azimute plano: 59°34’49,51”, até 
o vértice P8, de coordenadas N 7.463.890,68 m e E 563.472,64 m; 
deste, segue confrontando com a Aleia das Acácias, por 58,88 m, 
com o seguinte azimute plano: 89°34’51,69”; até o vértice P0, de 
coordenadas N 7.463.891,11 m e E 563.531,52 m; encerrando esta 
descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferencia-
das ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação RBMC de 
93920 de coordenadas E 501.524,483 m e N 7.491.112,296 m, 
localizada encontram-se representadas no em Cachoeira Paulista 
sistema UTM, (SP), referenciadas e ao Meridiano Central - 45, ten-
do como DATUM SIRGAS 2000. Área (m²): 2.644,00;: Perímetro 
(m): 210,90. 

11- IMÓVEL: ÁREA 05, ALEIA DOS COQUEIROS, ENSEA-
DA DOS GIRASSÓIS BRACUÍ
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 24.756
Município: Angra dos Reis 
Área:  2.644,00 m2

Descrição Perimétrica

Imóvel: Designado por ÁREA 05, oriunda do Loteamento denomi-
nado ALEIA DOS COQUEIROS, ENSEADA DOS GIRASSÓIS 
BRACUÍ, destinada ao Município de Angra dos Reis, situada 2º 
Distrito deste Município, cuja Área apresenta as seguintes medidas 
e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P0, 
de coordenadas N 7.463.894,99 m e E 563.708,04 m deste, segue 
confrontando com a Aleia das Acácias, por 4,50 m, com o seguin-
te azimute plano: 132°05’20,98”: até o vértice P1, de coordenadas 
N 7.463.891,97 m e E 563.711,37 m deste, segue com frente para 
o Lote 23 da quadra E, por 4,19 m, com o seguinte azimute plano: 
171° 08’ 31,35”, até o vértice 22, de coordenadas 7.463.887,83 m 
e E 563.712,02 m; deste, segue com frente para os Lotes 23 e 22 
da quadra E, por 60,17 m, com o seguinte azimute plano: 208°52’ 
49.41”, até o vértice P3, de coordenadas N 7.463.835,14 m e E 
563.682,96 m deste, segue com frente para o Lote 22 da quadra 
E, por 5,68 m, com o seguinte azimute plano: 245° 22’35,17”; até 
o vértice P4, de coordenadas N 7.463.832,772 m e E 563.677,79 
m deste, segue com frente para o Lote 15 da quadra C, por 7,28 
m, com o seguinte azimute plano: 292°23’29,98”; até o vértice P5, 
de coordenadas  7.463.835,55  m e E 563.671,06 m deste, segue 
com frente para os Lotes 15 e 14 da quadra C, por 58,26 m, com 
o seguinte azimute plano: 330°20’7,95”; até o vértice P6, de coor-
denadas N 7.463.886,17 m e E 563.642,23 m; deste, segue com 
frente para o Lote 14 da quadra C, por 5,06 m, com o seguin-

te azimute plano: 12° 07’55,26; até o vértice P7, de coordenadas 
N 7.463.891,11 m e E 563.643,29 m; deste, segue confrontando 
com a Aleia das Acácias, por 6,80, com o seguinte azimute plano: 
59° 34 ‘49,51”; até o vértice P8, de coordenadas N 7.463.894,56 m 
e E 563.649,16 m, deste, segue confrontando com a Aleia das Acá-
cias, por 58,88 m, com o seguinte azimute plano: 89° 34’51, 69; 
até o vértice P0, de coordenadas N 7.463.894,99 e 563.708,04 m, 
encerrando esta descrição com área total de 2.644,00 m². Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema, Geo-
désico Brasileiro, a partir da estação RBMC de 93920 de coordena-
das E 501.524,483 m e  N 7.491.112,296 localizada em Cachoeira 
Paulista (SP), e encontram-se representadas no sistema UTM, refe-
renciadas ao Meridiano Central - 45, tendo como DATUM SIR-
GAS 2000. Área (m²): 2.644,00; Perímetro (m): 210,90. 

12- IMÓVEL: ÁREA 06, ALEIA DOS COQUEIROS, ENSEA-
DA DOS GIRASSÓIS BRACUÍ
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 24.757
Município: Angra dos Reis 
Área:  2.644,00 m2

Descrição Perimétrica

IMÓVEL: Designado por ÁREA 06, oriunda do Loteamento de-
nominado ALEIA DOS COQUEIROS, ENSEADA DOS GIRAS-
SÓIS BRACUÍ, destinada ao Município de Angra dos Reis, situa-
da 2º Distrito deste Município, cuja Área apresenta as seguintes 
medidas e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice P0, de coordenadas N 7.463.898,91 m e E 563.885,68 m, 
deste, segue confrontando com a Aleia das Acácias, por 4,50 m, 
com a seguinte azimute plano: 132° 05’20,98 até o vértice P1, de 
coordenadas N  7.463.855,89  m e E 553.890,02 m, deste, segue 
com frente para o Lote 23 da quadra K, por 4,19 m, com o seguin-
te azimute plano: 171°08’31,035”; até o vértice P2, de coordena-
das 7.463.891,75 m e E 2563.890,66 m; deste, segue com frente 
para os Lotes 23 e 22 da quadra K, por 60,17 , com o seguinte 
azimute plano: 209°52’49.41”; até o vértice P3, de coordenadas   
N 7.463.839,062 m e E 563.861,60 m; deste, segue com frente para 
o Lote 22 da quadra K, por 5,68 m, com o seguinte azimute plano: 
245°22’35,17” até o vértice P4, de coordenadas N 7.463.836,70 m 
e E 563.956,44 m; deste, segue com frente para o Lote 15 da quadra 
E, por 7,28 m. com o seguinte azimute plano: 292°23’29,98; até o 
vértice P5, de coordenadas N 7.453.839.47 m e E 563.849,71 m; 
deste, segue com frente para os Lotes 15 e 14 da quadra E, por 58,26 
m, com o seguinte azimute plano: 330° 20’7,95”; até o vértice P6, 
de coordenadas N 7.463.890,09 m e E 563.820,88 m; deste, segue 
com frente para o Lote 14 da quadra E, por 3,06 m, com o seguin-
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te azimute plano: 12°07’55,26”; até o vértice P7, de coordenadas 
N 7.463.895,03 m e E 563.821,94 m; deste, segue confrontando 
com a Aleia das Acácias, por 6,80 m com a seguinte azimute plano: 
59°34 49,51”; até o vértice P8, de coordenadas N 7.463.898.48 m 
e E 563.827,80 m; deste, segue confrontando com a Aleia das Acá-
cias, por 58,88 m, com o seguinte azimute plano: 89°34’ 51,69”; 
até o vértice P0, de coordenadas N 7.463.898,91 m e E 563.886,68 
, encerrando esta descrição com área total de 2.644,00 m². Todas 
as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir da estação RBMC de 93920 de coor-
denadas E 501.524,483 m e N 7.491.112,296 , localizada em Ca-
choeira Paulista (SP), e encontram-se representadas sistema UTM, 
referenciadas no 80 Meridiano Central -45, tendo como DATUM 
SIRGAS 2000. Área (m²): 2.644,00; Perímetro (m): 210,90. 

13- IMÓVEL: ÁREA 07, ALEIA DOS COQUEIROS, ENSEA-
DA DOS GIRASSÓIS BRACUÍ
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 24.758
Município: Angra dos Reis 
Área:  2.644,00 m2

Descrição Perimétrica

IMÓVEL: Designado por ÁREA 07, oriunda do Loteamento de-
nominado ALEIA DOS COQUEIROS, ENSEADA DOS GIRAS-
SÓIS BRACUÍ, destinada ao Município de Angra dos Reis, situa-
da 2º Distrito deste Município, cuja Área apresenta as seguintes 
medidas e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice P0, de coordenadas N 7.463.900,48 m e E 564.066,89 m; 
deste, segue confrontando com a Aleia das Acácias, por 4,50 m, 
com o seguinte azimute plano: 132°05’20,98”; até o vértice P1, de 
coordenadas N  7.463.897,46  m e E 564.070,23 m; deste, segue 
com frente para o Lote 23 da quadra F, por 4,19 m, com o seguin-
te azimute plano: 171° 08’31,35”; até o vértice P2, de coordena-
das N 7.463.893,32 m e E 564.070,87 m; deste, segue com frente 
para os Lotes 23 e 22 da quadra F, por 60,17 m, com o seguinte 
azimute plano: 208°52’ 49,41; até o vértice P3, de coordenadas 
N 7.463.840,63 m e E 564.041,81 m; deste, segue com frente para 
o Lote 22 da quadra F, por 5,68 m, com o seguinte azimute plano: 
245° 22’ 35,17”; até o vértice P4, de coordenadas N 7.463.838,26 m 
e E 564.036,64 m deste, segue com frente para o Lote 15 da quadra 
K, por 7,28 m, com o seguinte azimute plano: 292° 23’29,98”; até 
o vértice P5, de coordenadas N 7.463.841,04 m e E 564,029,92 
deste, segue com frente para os 15 e 14 da quadra K, por 58,26, 
com o seguinte plano: 330°20’7,95”; até o vértice P6, de coordena-
das N 7.463.891,66 m e E 564.001,08 m; deste, segue com frente 
para o Lote quadra K, por 5,06 m, com o seguinte azimute plano: 

12°07’55,26”; até o vértice P7, de coordenadas N 7.463.396,60 m 
e E 564.002,15 m; deste, segue confrontando com a Aleia das Acá-
cias, por 6,90 m. com o seguinte azimute plano: 59°34’49,51”: até 
o vértice P8, de coordenadas N 7.463.900,05 m e E 564.008,01 m; 
deste, segue confrontando com a Aleia das Acácias, por 58,88 m, 
com o seguinte azimute plano: 89°34’51,69”; até o vértice P0, de 
coordenadas N 7.463.900,48 m e E 564.066,89 , encerrando esta 
descrição com área total de 2.644,00 m². Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a 
partir da estação RBMC de 93920 de coordenadas E 501.524,483 
m e N 7.491.112,296  , localizada em Cachoeira Paulista (SP), e 
encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas Meri-
diano Central 45, tendo como DATUM SIRGAS 2000. ao Área 
(m²): 2.644,00; Perímetro (m): 210,90. 

14- IMÓVEL: ÁREA 08, ALEIA DOS COQUEIROS, ENSEA-
DA DOS GIRASSÓIS BRACUÍ
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 24.759
Município: Angra dos Reis
Área: 2.644,00 m2

Descrição Perimétrica
IMÓVEL: Designado por ÁREA 08, oriunda do Loteamento de-
nominado ALEIA DOS COQUEIROS, ENSEADA DOS GI-
RASSÓIS - BRACUÍ, destinada no Município de Angra dos Reis, 
situada 2º Distrito deste Município. cuja Área apresenta as seguin-
tes medidas e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro 
no vértice P0, de coordenadas N 7.463.626,55 m e E 563.505,75 
m deste, segue com frente para o Lote 15 C por 7,28 m, com o 
seguinte azimute plano: 112° 23’29,98; até o vértice P1, de coorde-
nadas N 7.463.623,78 m e E 563.512,48 m deste, segue com frente 
para os Lotes 15 e 14 da quadra C, por 58,26 m, com o seguin-
te azimute plano: 150° 20’7,95”; até o vértice P2, de coordenadas 
N 7.463.573,15 m e E 563.541,31 deste, segue com frente para o 
Lote 14 da quadra C, por 5,06 com o seguinte azimute plano: 192° 
07’55,26”; até o vértice P3, de coordenadas N 7.463.568,21 m e E 
563.540,25 m; deste, segue confrontando com a Aleia dos Coquei-
ros, por 6,80 , com o seguinte azimute plano: 239°34’49,51”; até o 
vértice P4, de coordenadas N 7.463.564,76 m e E 563.534,38 m; 
deste, segue confrontando com a Aleia dos Coqueiros, por 58,88 
m, com o seguinte azimute plano: 269° 34’51,69”; até o vértice P5, 
de coordenadas N 7.463.564,33 m e E 563.475,51 m; deste, segue 
confrontando com Aleia dos Coqueiros, por 4,50 m, com o seguin-
te azimute plano: 312°05’ 20,98”, até o vértice P6, de coordenadas 
N 7.463.567,35 m e E 563.472,17 m deste, segue com frente para 
o Lote 23 da quadra A, por 4,19 m, com o seguinte azimute pla-
no: 351°08’31,35; até o vértice P7, de coordenadas N 7.463.571, 
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49 m e E 563.471,52 m; deste, segue com frente para os Lotes 23 
e 22 da quadra A, por 60,17 m, com o seguinte azimute plano: 
28°52’49,41”; até vértice P8, de coordenadas N 7.463.624,18 m e 
E 563.500,58 m; deste, segue com frente para o Lote 22 da quadra 
A, por 5,68 m, com seguinte azimute plano: 65°22’35,17”; até o 
vértice P0, de coordenadas N 7.463.626,55 m e E 563.505,75 m, 
encerrando esta descrição com área total de 2.644,00 m². Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geo-
désico Brasileiro, a partir da estação RBMC de 93920 de coordena-
das E 501.524,483 m e N 7.491.112,296 m; localizada, Cachoeira 
Paulista (SP), e em sistema UTM, referenciadas ao Área (m²): en-
contram-se representadas no Meridiano Central - 45, tendo como 
DATUM SIRGAS 2000. 2.644,00; Perímetro (m): 210,90. 

15- IMÓVEL: ÁREA 09, ALEIA DOS COQUEIROS, ENSEA-
DA DOS GIRASSÓIS BRACUÍ
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 24.760
Município: Angra dos Reis 
Área:  2.644,00 m2

Descrição Perimétrica

IMÓVEL: Designado por ÁREA 09, oriunda do Loteamento de-
nominado ALEIA DOS COQUEIROS, ENSEADA DOS GIRAS-
SÓIS - BRACUÍ, destinada ao Município de Angra dos Reis, situa-
da 2° Distrito deste Município, cuja Área apresenta as seguintes me-
didas e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vérti-
ce P0, de coordenadas N 7.463.630,85 m e E 563.683,13 m, deste, 
segue com frente para o Lote 15 da quadra E, por 7,28 m, com o 
seguinte azimute plano: 112°23’29,98”; até o vértice P1, de coorde-
nadas N 7.463.628,08 m e E 563.689,86 m; deste, segue com fren-
te para os Lotes 15 e 14 da quadra E, por 58,26 m, com o seguin-
te azimute plano: 150°20’7,95”; até o vértice P2, de coordenadas 
N 7.463.577,46 m e E 563.718,69 m deste, segue com frente para 
o Lote 14 da quadra E, por 5,06 m, com o seguinte azimute plano: 
192°07’55,26”; até o vértice P3, de coordenadas N 7.463.572,51 m 
e E 563.717,63 m; deste, segue confrontando com Aleia dos Co-
queiros, por 6,80 m, com seguinte azimute plano: 239⁰ 34’49,51”; 
até o vértice P4, de coordenadas N 7.463.569,07 m e E 563.711,76 
m; deste, segue confrontando com a Aleia dos Coqueiros, por 58,88 
m, com o seguinte azimute plano: 269°34’51,69”; até o vértice P5, 
de coordenadas N 7.463.568,64 m e E 563.652,89 m; deste, se-
gue confrontando com a Aleia dos Coqueiros, por 4,50 m, com o 
seguinte azimute plano: 312°05’20,98”; até o vértice P6, de coor-
denadas N 7.463.571,65 m e E 563.649,55 m; deste, segue com 
frente para o Lote 23 da quadra C, por 4,19 m, com o seguin-
te azimute plano: 351°08’31,35”; até o vértice P7, de coordena-

das N 7.463.575,80 m e E 563.648,90 m; deste, segue com frente 
para os Lotes 23 e 22 da quadra C, por 60,17 m, com o seguinte 
azimute plano: 28 52¹49, 41”; até О vértice P8, de coordenadas 
N 7.463.628,48 m e E 563.677,97 m; deste, segue com frente para 
o Lote 22 da quadra C, por 5,68 m com o seguinte azimute plano: 
65° 22’35,17”; até o vértice P0, de coordenadas N 7.463.630,85 m 
e E 563.683,13 m, encerrando esta descrição com área total de 
2.644,00 ². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferen-
ciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação RBMC 
de 93920 de coordenadas E 501.524,483 m e N 7.491.112,296 m, 
localizada em Cachoeira Paulista (SP), e encontram-se representa-
das no sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central -45, ten-
do como DATUM SIRGAS 2000. Área (m²): 2.644,00; Perímetro 
(m): 210,90.  

16 - IMÓVEL: ÁREA 10, ALEIA DOS COQUEIROS, ENSEA-
DA DOS GIRASSÓIS BRACUÍ
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 24.761
Município: Angra dos Reis 
Área: 2.644,00 m2

Descrição Perimétrica

IMÓVEL: Designado por ÁREA 10, oriunda do Loteamento de-
nominado ALEIA DOS COQUEIROS, ENSEADA DOS GIRAS-
SÓIS BRACUÍ, destinada ao Município de Angra dos Reis, situada 
2º Distrito deste Município, cuja Área apresenta as seguintes medi-
das e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 
P0, de coordenadas N 7.463.632,25 m e E 563.860,94 m; deste, 
segue com frente para o Lote 15 da quadra J por 7,28 m, com o 
seguinte azimute plano: 112° 23’ 29,98”; até o vértice P1, de coor-
denadas N 7.463.629,48 m e E 563.867,67 m; deste, segue com 
frente para os Lotes 14 e 15 da quadra J por 58,26 m, com o seguin-
te azimute plano: 150°20’7,95”; até o vértice P2, de coordenadas 
N 7.463.578,86 m e E 563.896,50 m; deste, segue com frente para 
o Lote 14 da quadra J por 5,06 m, com o seguinte azimute plano: 
192° 07’55,26”; até o vértice P3, de coordenadas N 7.463.573,91 m 
e E 563.895,44 m; deste, segue confrontando com a Aleia dos Co-
queiros por 6,80 m, com o seguinte azimute plano: 239° 34’49,51”; 
até o vértice P4, de coordenadas N 7.463.570,47 m e E 563.889,58 
m; deste, segue confrontando com a Aleia dos Coqueiros por 58,88 
m, com o seguinte azimute plano: 269°34’51, 69”; até o vértice P5, 
de coordenadas N 7.463.570,04 m e E 563.830,70 m; deste, segue 
confrontando com a Aleia dos Coqueiros por 4,50 m, com o seguin-
te azimute plano: 312°05’20,98”; até o vértice P6, de coordenadas 
N 7.463.573,05 m e E 563.827,36 m; deste, segue com frente para 
o Lote 23 da quadra E por 4,19 m, com o seguinte azimute plano: 
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351°08’31,35”; até o vértice P7, de coordenadas N 7.463.577,20 m 
e E 563.826,72 m; deste, segue com frente para os Lotes 22 e 23 da 
quadra E por 60,17 m, com o seguinte azimute plano: 28°52’49,41”; 
até o vértice P8, de coordenadas N 7.463.629,88 m e E 563.855,78 
m; deste, segue com frente para o Lote 22 da quadra E por 5,68 m, 
com o seguinte. azimute plano: 65°22’35,17”; até o vértice P0, de 
coordenadas N 7.463.632,25 m e E 563.860,94 m, encerrando esta 
descrição com área total de 2.644,00 m². Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a 
partir da estação RBMC de 93920 de coordenadas E 501.524,483 
m e N 7.491.112,296 m, localizada em Cachoeira Paulista (SP), e 
encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Me-
ridiano Central - 45, tendo como DATUM SIRGAS 2000. Área 
(m²): 2.644,00; Perímetro (m): 210,90. 

17 - IMÓVEL: ÁREA 11, ALEIA DOS COQUEIROS, ENSEA-
DA DOS GIRASSÓIS BRACUÍ
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 24.762
Município: Angra dos Reis 
Área: 2.644,00 m2

Descrição Perimétrica

IMÓVEL: Designado por ÁREA 11, oriunda do Loteamento de-
nominado ALEIA DOS COQUEIROS, ENSEADA DOS GIRAS-
SÓIS - BRACUÍ, destinada ao Município de Angra dos Reis, situa-
da 2º Distrito deste Município, cuja Área apresenta as seguintes me-
didas e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vérti-
ce P0, de coordenadas N 7.463.635,80 m e E 564.041,66 m; deste, 
segue com frente para o Lote 15 da quadra G por 7,28 m, com o se-
guinte, azimute plano: 112° 23’ 29,98”, até o vértice P1, de coorde-
nadas N 7.463.633,03 m e E 564.048,39 m; deste, segue com fren-
te para os Lotes 14 e 15 da quadra G por 58,26 m, com o seguinte 
azimute plano: 150°20’7,95”; até   o vértice P2, de coordenadas 
N 7.746.3582,41 m e E 561.077,22 m; deste, segue com frente para 
o Lote 14 da quadra G por 5,06 m, com o seguinte azimute plano: 
192°07’55,26”; até o vértice P3, de coordenadas N 7.463.577,47 m 
e E 564.076,16 m; deste, seque confrontando com a Aleia dos Co-
queiros por 6,80 m, com o seguinte azimute plano: 239°34’49,51”; 
até o vértice P4, de coordenadas N 7.463.574,02 m e E 564.070,29 
m; deste, segue confrontando com a Aleia dos Coqueiros por 58,88 
m, com o seguinte azimute plano: 269°34’51, 69”; até o vértice P5, 
de coordenadas N 7.463.573,59 m e E 564.011, 42 m; deste, segue 
confrontando com a Aleia dos Coqueiros por 4,50 m, com o seguin-
te azimute plano: 312°05’20,98”; até o vértice P6, de coordenadas 
N 7.463.576,60 m e E 564.008,08 m; deste, segue com frente para 
o Lote 23 da quadra J por 4,19 m, com o seguinte azimute plano: 

351°08’31,35”; até o vértice P7, de coordenadas N 7.463.580,75 m 
e E 564.007,44 m; deste, segue com frente para os Lotes 23 e 22 da 
quadra J por 60,17 m, com o seguinte azimute plano: 28°52’49,41”; 
até o vértice P8, de coordenadas N 7.463.633,44 m e E 564.036,50 
m; deste, segue com frente para o Lote 22 da quadra J por 5,68 m, 
com o seguinte azimute plano: 65°22’35,17”; até o vértice P0, de 
coordenadas N 7.463.635,80 m e E 564.041,66 m, encerrando esta 
descrição com área total de 2.644,00 m². Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a 
partir da estação RBMC de 93920 de coordenadas E 501.524,483 
m e N 7.491.112,296 m, localizada em Cachoeira Paulista (SP), 
e encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central -45, tendo como DATUM SIRGAS 2000. Área 
(m²): 2.644,00; Perímetro (m): 210,90. 

18- IMÓVEL: ÁREA 12, ALEIA DOS COQUEIROS, ENSEA-
DA DOS GIRASSÓIS BRACUÍ
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 24.763
Município: Angra dos Reis 
Área: 2.644,00 m2

Descrição Perimétrica

IMÓVEL: Designado por ÁREA 12, oriunda do Loteamen-
to denominado ALEIA DOS COQUEIROS, ENSEADA DOS 
GIRASSÓIS - BRACUÍ, destinada ao Município de Angra dos 
Reis, situada 2º Distrito deste Município, cuja Área apresenta as 
seguintes medidas e confrontações: Inicia-se a descrição deste pe-
rímetro no vértice P0, de coordenadas N  7.463.548, 19  m e E 
563.537,97 m, deste, segue confrontando com a Aleia dos Coquei-
ros por 4,50 m, com o seguinte azimute plano: 132°05’20,98”; até 
o vértice P1, de coordenadas N 7.463.545,18 m e E 563.541,31 
m; deste, segue com frente para o Lote 23 da quadra D por 4,19 
m. com o seguinte azimute plano: 171° 08’ 31,35”; até o vértice 
P2, de coordenadas N 7.463.541,03 m e E 563.541,96 m deste, 
segue com frente para os Lotes 23 e 22 da quadra D por 60,17 
m, com o seguinte azimute plano: 208°52’ 49,41”; até o vértice 
P3, de coordenadas N 7.463.488,34 m e E 563.512,90 m deste, 
segue com frente para o Lote 22 da quadra D por 5, 68 m, com 
seguinte azimute plano: 245° 22’ 35,17”: até o vértice P4, de coor-
denadas N 7.463.485,98 m e E 563.507,73 m; deste, segue com 
frente para o Lote 15 da quadra 3 por 7,28 m, com o seguinte 
azimute plano: 292° 23’ 29,98”, até o vértice P5, de coordenadas 
N  7.463.488,75  m e E 563.501,00 m; deste, segue com frente 
para os Lotes 15 e 14 da quadra B por 58,26 m, com o seguin-
te azimute plano: 330°20’ 7,95”; até o vértice P6, de coordenadas 
N 7.463.539,37 m e E 563.472,17 deste, segue com frente para o 
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Lote 14 da quadra B por 5,06 m, com o seguinte azimute plano: 12° 
07’ 55,26”; até o vértice P7, de coordenadas N 7.463.544,31 m e E 
563.473,23 m; deste, segue confrontando com a Aleia dos Coquei-
ros por 6,80 m, com o seguinte azimute plano: 59°34’49,51”; até o 
vértice P8, de coordenadas N 7.463.547,76 m e E 563.479,10 m; 
deste, segue confrontando com a Aleia dos Coqueiros por 58,88 m. 
com o seguinte azimute plano: 89° 34’51, 69”; até o vértice P0, de 
coordenadas N 7.463.548,19 m e E 563.537,97 m, encerrando esta 
descrição com área total de 2.644,00 m². Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a 
partir da estação RBMC de 93920 de coordenadas E 501.524,483 
m e N 7.491.112,296 m, localizada em Cachoeira Paulista (SP), e 
encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Me-
ridiano Central - 45, tendo como DATUM SIRGAS 2000. Área 
(m²): 2.644,00; Perímetro (m): 210,90. 

19 - IMÓVEL: ÁREA 13, ALEIA DOS COQUEIROS, ENSEA-
DA DOS GIRASSÓIS BRACUÍ
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 24.764
Município: Angra dos Reis 
Área:  2.644,00 m2

Descrição Perimétrica

IMÓVEL: Designado por ÁREA 13, oriunda do Loteamento de-
nominado ALEIA DOS COQUEIROS, ENSEADA DOS GI-
RASSÓIS BRACUÍ, destinada ao Município de Angra dos Reis, 
situada 2º Distrito deste Município, cuja Área apresenta as seguin-
tes medidas e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro 
no vértice P0, de coordenadas N 7.463.551,52 m e E 563.714,68 
deste, segue confrontando com a Aleia dos Coqueiros, por 4,50 m 
com o seguinte azimute plano: 132 05 20,98; até o vértice P1, de 
coordenadas N  7.463.548,50  m e E 563.718,01 m; deste, segue 
com frente para o Lote 23 da quadra F, por 4,19 m, com o se-
guinte azimute plano:  171 08 31,35”; até o vértice P2, de coor-
denadas N  7.463.544,36  m e E563.718,66 m; deste, segue com 
frente para os Lotes 22 e 23 da quadra F, por 60,17 m, com seguin-
te azimute plano: 208°52’49,41”; até o vértice P3, de coordenadas 
N 7.463.491,67 m e E 563.689,60 m; deste, segue com frente para 
o Lote 22 da quadra F, por 5,68 m, com o seguinte azimute plano: 
245°22’35,17”; até o vértice P4, de coordenadas N 7.463.489,30 m 
e E 563.684,43 m deste, segue com frente para o Lote 15 da quadra 
D, por 7,28 m com o seguinte azimute plano: 292°23’29,98”; até 
o vértice P5, de coordenadas N 7.463.492,08 m e E 563.677,70 
m; deste, segue com frente para os Lotes 14 e 15 da quadra D, 
por 58,26 m, com o seguinte azimute plano: 330°20’7,95”; até 
vértice P6, de coordenadas N 7.463.542,70 m e E 563.648,87 m; 

deste, segue com frente para o Lote 14 da quadra D, por 5,06 m, 
com o seguinte azimute plano: 12° 07’55,26”; até o vértice P7, de 
coordenadas N  7.463.547,64  m e E 563.649,93 m; deste, segue 
confrontando com a Aleia dos Coqueiros, por 6,80 m com o se-
guinte azimute plano: 59 34’49,51”; até o vértice P8, de coorde-
nadas N 7.463.551,09 m e E 563.655,80 m; deste, segue confron-
tando com a Aleia dos Coqueiros, por 58,88 m com o seguinte 
azimute plano: 89° 34’ 51, 69”; até o vértice P0, de coordenadas 
N 7.463.551, 52 m e E 563.714,68 m, encerrando esta descrição 
com área total de 2.644,00 m². Todas as coordenadas aqui descri-
tas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir 
da estação RBMC de 93920 de coordenadas E 501.524,483 m e 
N 7.491.112,296 m, localizada em Cachoeira Paulista (SP), e en-
contram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Me-
ridiano Central -45, tendo como DATUM SIRGAS 2000. Área 
(m²): 2.644,00; Perímetro (m): 210,90. 

20 - IMÓVEL: ÁREA 14, ALEIA DOS COQUEIROS, ENSEA-
DA DOS GIRASSÓIS BRACUÍ
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 24.765
Município: Angra dos Reis 
Área: 2.644,00 m2

Descrição Perimétrica

IMÓVEL: Designado por ÁREA 14, oriunda do Loteamento de-
nominado ALEIA DOS COQUEIROS, ENSEADA DOS GIRAS-
SÓIS - BRACUÍ, destinada ao Município de Angra dos Reis, situa-
da 2º Distrito deste Município, cuja Área apresenta as seguintes me-
didas e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vérti-
ce P0, de coordenadas N 7. 463.554,91 m e E 563.894,85 m; deste, 
segue confrontando com a Aleia dos Coqueiros por 4,50 m, com o 
seguinte azimute plano: 132°05’20,98”; até o vértice P1, de coorde-
nadas N 7.463.551,90 m e E 563.898,19 m; deste, segue com frente 
para o Lote 23 da quadra I por 4,19 m, com o seguinte azimute pla-
no: 171° 08’31,35; até o vértice P2, de coordenadas 7.463.547,75 m 
e E 563.898,84 m deste, segue com frente para os Lotes 23 e 22 
da quadra I por 60,17 m com seguinte azimute plano: 208°52’ 
49,41”; até o vértice P3, de coordenadas N 7.463.495,07 m e E 
563.869,77 m; deste, segue com frente para o Lote 22 da quadra 
I por 5,68 m, com o seguinte azimute plano: 245° 22’35,17”; até 
vértice P4, de coordenadas N 7.463.492,70 m e E 563.864,61 m; 
deste, segue com frente para o Lote 15 da quadra F por 7,28 m, 
com o seguinte azimute plano: 292°23129,98; até o vértice P5, de 
coordenadas N  7.463.495,47  m e E 563.857,88 m; deste, segue 
com frente para os Lotes 15 e 14 da quadra por 58,26 m, com o se-
guinte azimute plano: 330°20’7,95”; até o vértice P6, coordenadas 
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N 7.463.546,09 m e E 563.829,05 m; deste, segue com frente para 
o Lote 14 da quadra F por 5,06 m, com o seguinte azimute plano: 
12° 07’55,26”; até o vértice P7, de coordenadas N 7.463.551,04 m 
e E 563.830,11 m; deste, segue confrontando com a Aleia dos Co-
queiros por 6,80 m, com o seguinte azimute plano: 59° 34’49,51”; 
até o vértice P8, de coordenadas N 7.463.554,48 m e E 563.835,98 
m; deste, segue confrontando com a Aleia dos Coqueiros por 58,88 
m, com o seguinte azimute plano: 89°34’51, 69”; até o vértice P0, 
de coordenadas N 7.463.554,91 m e E 563.894,85 m, encerrando 
esta descrição com área total de 2.644,00 m². Todas as coordena-
das aqui estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a 
partir da estação RBMC de 93920 de coordenadas E 501.524,483 
m e N 7.491.112,296 m, localizada em Cachoeira Paulista (SP), 
e encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central -45, tendo como DATUM SIRGAS 2000. Área 
(m²): 2.644,00; Perímetro (m): 210,90. 

21- IMÓVEL: ÁREA 15, ALEIA DOS COQUEIROS, ENSEA-
DA DOS GIRASSÓIS BRACUÍ
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 24.766

Município: Angra dos Reis 
Área: 2.644,00 m2

Descrição Perimétrica

IMÓVEL: Designado por ÁREA 15, oriunda do Loteamento de-
nominado ALEIA DOS COQUEIROS, ENSEADA DOS GIRAS-
SÓIS BRACUÍ, destinada ao Município de Angra dos Reis, situada 
2º Distrito deste Município, cuja Área apresenta as seguintes medi-
das e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 
P0, de coordenadas 7.463.554,22 m e E 564.075,50 m deste, segue 
com frente para o Lote 23 da quadra H por 4,50 m, com o seguin-
te azimute plano: 132°05’20.98”, até o vértice P1, de coordenadas 
N 7.463.551,20 m e E 564.078,94 m deste, segue com frente para 
o Lote 23 da quadra H por 4,19 m. com o seguinte azimute plano: 
171°08’31,35; até o vértice P2, de coordenadas N 7.463.547,06 m 
e E 564.079,48 m deste, segue com frente para o Lotes 23 e 22 
da quadra H por 60,17 m, com o seguinte azimute plano: 208 52 
49, 41”; até o vértice P3, de coordenadas N 7.463.494,37 m e E 
564.050,42 m deste, segue com frente para o Lote 22 da quadra 
H por 5,69 m, com o seguinte azimute plano: 245°22’ 35,17”: até 
o vértice P4, de coordenadas N 7.463.492,00 m e E 564.045,26 
m deste, segue com frente para o Lote 15 da quadra I por 7,28 m, 
com o seguinte azimute plano: 292° 23’29,98”; até o vértice P5, de 
coordenadas N 7.463.494,78 m e E 564.038,53 m deste, segue com 
frente para o Lotes 15 e 14 da quadra por 58,26 m, com o seguin-

te azimute plano: 330°20’7,95”; até o vértice P6, de coordenadas 
N 7.463.545,40 m e E 554.009,70 m; deste, segue com frente para 
o Lote 14 da quadra I por 5,06 m, com o seguinte azimute plano: 
12°07’55,26”; até o vértice P7, de coordenadas N 7.463.550,34 m 
e E 564.010,76 m; deste, segue confrontando com Aleia dos Co-
queiros por 6,80, com o seguinte azimute plano: 59°34 49,51; até 
o vértice P8, de coordenadas N 7.463.553.79 m e E 564.016, 62 
m; deste, segue confrontando com Aleia dos Coqueiros por 58,88, 
com o seguinte azimute plano: 89°34’ 51,69 vértice P0, de coorde-
nadas N 7.463.554,22 m e E 564.075,50, encerrando esta descrição 
com área total de 2.644,00 ². Todas as coordenadas aqui descritas 
estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir 
da estação RBMC de 93920 de coordenadas E 501.524,483 m e 
N 7.491.112,296 localizada em Cachoeira Paulista (S2), e encon-
tram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Meridia-
no Central -45, tendo como DATUM SIRGAS 2000. Área (m²): 
2.644,00; Perímetro (m): 210,90. 

22- IMÓVEL: ÁREA 16, ALEIA DOS IPÊS, ENSEADA DOS 
GIRASSÓIS BRACUÍ
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 24.767
Município: Angra dos Reis 
Área: 2.644,00 m2

Descrição Perimétrica

IMÓVEL: Designado por ÁREA 16, oriunda do Loteamento de-
nominado ALEIA DOS IPÊS, ENSEADA DOS GIRASSÓIS - 
BRACUÍ, destinada ao Município de Angra dos Reis, situada 2º 
Distrito deste Município, cuja Área apresenta as seguintes medidas 
e confrontações: Inicia- se a descrição deste perímetro no vértice 
P0, de coordenadas 7.463.296,74 m e E 563.511,13 m deste, segue 
com frente para o Lote 15 da quadra C por 7,29 m, com o se-
guinte azimute plano: 112°23’29,98; até o vértice P1, de coordena-
das N 7.463.283,97 m e E 563.517,86 m; deste, segue com frente 
para os Lotes 15 e 14 da quadra C por 58,26 m, com o seguin-
te azimute plano: 150°20’7.95”; até o vértice P2, de coordenadas 
N 7.463.233,35 m e E 563.546,69 deste, segue com frente para o 
Lote 14 da quadra C por 5,06 m. com o seguinte azimute plano: 
192° 07’55,26”; até o vértice P3, de coordenadas N 7.463.228,41 m 
e E 563.545,63 m deste, segue confrontando com Aleia dos Ipês 
por 6,00 m, com o seguinte azimute plano: 239° 34’49,51”; até 
o vértice P4, de coordenadas 7.463.224,96 m e E 563.539,76 m; 
deste, segue confrontando com Aleia dos Ipês por 58,88 m, com o 
seguinte azimute plano: 269°34’51, 69; até o vértice P5, de coorde-
nadas N 7.463.224,53 m e E 563.480,89 m deste, segue confron-
tando com Aleia dos Ipês por 4,50m, com o seguinte azimute plano: 
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312°05 20,98”; até o vértice P6, de coordenadas N 7.463.227,55 m 
e E 563.477,55 m; deste, segue com frente para o Lote 23 da quadra 
A por 4, 19: E, com o o seguinte de coordenadas N azimute plano: 
351°08’31,35; até o vértice P7, 7.463.231,69 m e E 563.476,91 
m; deste, segue com frente para os Lotes 23 e 22 da quadra A por 
60,17 m, com o seguinte azimute plano: 28°52’49,41”; até vértice 
o P8, de coordenadas N 7.463.284,38 m e E 563.505,97 m deste, 
segue com frente para o Lote 22 da quadra A por 5,68 m, com o 
seguinte azimute plano: 65° 22 35,17”; até o vértice P0, de coorde-
nadas N 7.463.286,74 m e E 563.511,13 m, encerrando esta des-
crição com área total de 2.644,00 m². Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a 
partir da estação RBMC de 93920 de coordenadas E 501.524,483 
m e N 7.491.112,296 m, localizada em Cachoeira Paulista (SP), 
e encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central -45, tendo como DATUM SIRGAS 2000. Área 
(m²): 2.644,00; Perímetro {m}: 210,9 

23- IMÓVEL:  ÁREA 17, ALEIA DOS IPÊS, ENSEADA DOS 
GIRASSÓIS BRACUÍ
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 24.768
Município: Angra dos Reis 
Área:  2.644,00 m2

Descrição Perimétrica

IMÓVEL: Designado por ÁREA 17, oriunda do Loteamento de-
nominado ALEIA DOS IPÊS, ENSEADA DOS GIRASSÓIS 
BRACUÍ, destinada ao Município de Angra dos Reis, situada 2º 
Distrito deste Município, cuja Área apresenta as seguintes medi-
das e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 
P0, de coordenadas N 7.463.287,50 m e E 563.686,79 m; deste, 
segue com frente para o Lote 25 da quadra E por 7,28 m, com o 
seguinte azimute plano: 112°23’29.99”; até o vértice P1, de coor-
denadas N 7.463.284,73 m e E 563.693,52 m; deste, segue com 
frente para os Lotes 15 e 14 da quadra E por 58,26 m, com o se-
guinte azimute plano: 150 2017,95 até o vértice P2, de coordenadas 
N 7.463.234,10 m e E 563.722,35 m; deste, segue com frente para 
o Lote 14 da quadra E por 5,06 m, com o seguinte azimute plano: 
192°07’55,26”: até o vértice P3, de coordenadas, N 7.463.229,16 m 
e E 563.721,29 m; deste, segue confrontando com Aleia dos Ipês por 
6,80 m, com o seguinte azimute plano: 239°34’49,51”; até o vértice 
P4, de coordenadas N 7.463.225,72 m e E 563.715,42 m; deste, 
segue confrontando com Aleia dos Ipês por 58,88, com o seguinte 
azimute plano: 269°34’51, 69”; até o vértice P5, de coordenadas 
N 7.463.225,29 m e E 563.655,55 m; deste, segue confrontando 
com Aleia dos Ipês por 4,50 m, com o seguinte azimute plano: 

312°05’ 20,98; até o vértice P6, de coordenadas 7.463.228,30 m e 
E 563.653,21 m; deste, segue com frente para o Lote 23 da quadra 
C por 4,19 m, com o seguinte azimute plano: 351°08’31,35”; até 
o vértice P7, de coordenadas N 7.463.232,44 m e E 563.652,56 
m; deste, segue com frente para os Lotes 23 e 22 da quadra C por 
60,17 m, com o seguinte azimute plano: 28°52’49,41”; até o vér-
tice P8, de coordenadas N  7.463.285,13   m e E 563.691,63 m; 
deste, segue com frente para o Lote 22 da quadra C por 5,68 m, 
com o seguinte azimute plano: 55°22’35,17”; até o vértice P0, de 
coordenadas N 7.463.287,50 m e E 563.686,79 m; encerrando esta 
descrição com área total de 2.644,00 ². Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a 
partir da estação RBMC de 93920 de coordenadas E 501.524,483 
m e N 7.491.112,296, localizada em Cachoeira Paulista (SP), e en-
contram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Me-
ridiano Central - 45, tendo como DATUM SIRGAS 2000. Área 
(m²): 2.644,00; Perímetro (m): 210,90. 

24- IMÓVEL: ÁREA 18, ALEIA DOS IPÊS, ENSEADA DOS 
GIRASSÓIS BRACUÍ
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 24.769
Município: Angra dos Reis 
Área: 2.644,00 m2

Descrição Perimétrica

IMÓVEL: Designado por ÁREA 18, oriunda do Loteamento de-
nominado ALEIA DOS IPÊS, ENSEADA DOS GIRASSÓIS - 
BRACUÍ, destinada ao Município de Angra dos Reis, situada 2º 
Distrito deste Município, cuja Área apresenta as seguintes medidas 
e confrontações: Inicia- se a descrição deste perímetro no vértice 
P0, de coordenadas N 7.463.291,27 m e E 563.867,30 m; deste, 
segue com frente para o Lote 15 da quadra I por 7,28 m, com o 
seguinte azimute plano: 112°23’29,98”: até o vértice P1, de coor-
denadas N 7.463.288,49 m e E 563.874,02 m; deste, segue com 
frente para os Lotes 15 e 14 da quadra I por 58,26 m, com o seguin-
te azimute plano: 150° 20’7,95”; até o vértice P2, de coordenadas 
N 7.463.237,87 m e E 563.902,86 a deste, segue com frente para 
o Lote 14 da quadra I por 5,05 m, com o seguinte azimute plano: 
192°07’55,26”; até o vértice P3, de coordenadas N 7.463.232,93 m 
e E 563.901,79 m; deste, segue confrontando com Aleia dos Ipês 
por 6,80 m, com o seguinte azimute plano:  239 34 49,51”; até 
o vértice P4, de coordenadas N 7.463.229,48 m e E 563.895,93 
m; deste, segue confrontando com Aleia dos Ipês por 58,88 m, 
com o seguinte azimute plano: 269°34’51,69”; até o vértice P5, 
de coordenadas N 7.463.229,05 m e E 563.837,05 m; deste, se-
gue confrontando com Aleia dos Ipês por 4,50 m, com o seguinte 
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azimute plano: 312°05’20,98”; até o vértice P6, de coordenadas 
N 7.463.232,07 m e E 
563.833,71 m; deste, segue com frente para o Lote 23 da quadra 
E por 4,19 m, com seguinte azimute plano: 351°08 31,35”; até o 
vértice P7, de coordenadas N 7.463.236,21 m e E 563.833,07 m; 
deste, segue com frente para os Lotes 23 e 22 da quadra E por 60,17 
m, com o seguinte azimute plano: 28°52’ 49,41”; até o vértice P8, 
de coordenadas N 7.463.288,90 m e E 563.862,13 m; deste, segue 
com frente para o Lote 22 da quadra E por 5,68 m, com o seguin-
te azimute plano: 65°22’35,17”; até o vértice P0, de coordenadas 
N 7.463.291,27 m e E 563.867,30 m, encerrando esta descrição 
com área total de 2.644,00 m². Todas as coordenadas aqui descri-
tas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir 
da estação RBMC de 93920 de coordenadas E 501.524,483 m e 
N 7.491.112,296 m, localizada em Cachoeira Paulista (SP), e en-
contram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Me-
ridiano Central - 45, tendo como DATUM SIRGAS 2000. Área 
(m²): 2.644,00; Perímetro (m): 210,90. 

25- IMÓVEL:  ÁREA 19, ALEIA DOS IPÊS, ENSEADA DOS 
GIRASSÓIS BRACUÍ
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 24.770
Município: Angra dos Reis 
Área:  2.644,00 m2

Descrição Perimétrica

IMÓVEL: Designado por ÁREA 19, oriunda do Loteamento de-
nominado ALEIA DOS IPÊS, ENSEADA DOS GIRASSÓIS 
BRACUÍ, destinada ao Município de Angra dos Reis, situada 2º 
Distrito deste Município, cuja Área apresenta as seguintes medidas 
e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P0, 
de coordenadas N 7.463.293,20 m e E 564.046,40 m deste, segue 
com frente para o Lote 15 da quadra F por 7,28 m, com o seguin-
te azimute plano: 112°23’29,98”; até o vértice P1, de coordena-
das N 7.463.290,43 m e E 564.053,13 m deste, segue com frente 
para os Lotes 15 e 14 da quadra F por 58,26 m, com o seguinte 
azimute plano: 150° 20’7,95”; até o vértice P2, de coordenadas 
N 7.463.239,81 m e E 564.081,96 a deste, frente para o Lote 14 da 
quadra F por 5,06 m, com o seguinte azimute, plano: 192°07’55, 
26”; até o vértice P3, de coordenadas N  7.463.234,87  m e E 
564.080,90 m; deste, confrontando com Aleia dos Ipês por 6,80, 
com o seguinte azimute plano: 239°34’49,51”; até o vértice P4, 
de coordenadas N 7.463.231,42 m e E 564.075,03; deste, segue 
confrontando com Aleia dos Ipês por 58,88 m, com o seguinte 
azimute plano: 269° 34’51,69”; até o vértice P5, de coordenadas 
N 7.463.230,99 m e E 564.016, 15 m; deste, segue confrontan-

do com Aleia dos Ipês por 4,50 m, com o seguinte azimute plano: 
312°05’20, 98”, até o vértice P6, de coordenadas N 7.463.234,00 m 
e E 564.012,82 m; deste, segue para o Lote 23 da quadra I por 4,19 
m, com o seguinte com frente para azimute plano: 351°08’31,35”; 
até o vértice P7, de coordenadas N 7.463.238,15 m e E 564.012,17 
m deste, segue com frente para os Lotes 23 e 22 da quadra I por 
60,17 m, com o seguinte azimute plano: 28°52’49,41”, até o o 
vértice P8, de coordenadas N 7.463.290,83 m e E 564.041,23 m; 
deste, segue com frente para o Lote 22 da quadra I por 5,68 m, 
com o seguinte azimute plano: 65°22’35,17”; até o vértice P0, de 
coordenadas N 7.463.293,20 m e E 564.046,40 , encerrando esta 
descrição com área total de 2.644,00 m². Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a 
partir da estação RBMC de 93920 de coordenadas E 501.524,483 
m e N 7.491.112,296  , localizada em Cachoeira Paulista (SP), e 
encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas Meri-
diano Central -45, tendo como DATUM ao SIRGAS 2000. Área 
(m²) : 2.644,00; Perímetro (m): 210,90. 

26- IMÓVEL: ÁREA 20, ALEIA DOS FLAMBOYANTS, EN-
SEADA DOS GIRASSÓIS - BRACUÍ
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 24.771
Município: Angra dos Reis 
Área:  2.644,00 m2

Descrição Perimétrica

IMÓVEL: Designado por ÁREA 20, oriunda do Loteamento de-
nominado ALEIA DOS FLAMBOYANTS, ENSEADA DOS GI-
RASSÓIS - BRACUÍ, destinada ao Município de Angra dos Reis, 
situada 2° Distrito deste Município, cuja Área apresenta as seguin-
tes medidas e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro 
no vértice P0, de coordenadas N 7.462.869,23 m e E 563.547,12 
m; deste, segue confrontando com Aleia dos Flamboyants por 4,50 
m, com o seguinte azimute plano: 132°05’20,98”; até o vértice 
P1, de coordenadas N 7.462.866,22 m e E 563.550,46 m; deste, 
segue com frente para o Lote 23 da quadra B por 4,19 m, com 
o seguinte azimute plano: 171° 08’31,35”; até o vértice P2, de 
coordenadas N  7.462.862,07  m e E 563.551,11 m; deste, segue 
com frente para os Lotes 23 e 22 da quadra 3 por 60,17 m, com o 
seguinte azimute plano: 208°52’49,41”; até o vértice P3, de coor-
denadas N 7.462.809,39 m e E 563.522,04 m; deste, segue com 
frente para o Lote 22 da quadra B por 5,68 m, com o seguinte 
azimute plano:  245 22 35,17”; até o vértice P4, de coordenadas 
N 7.462.807,02 m e E 563.516,88 m; deste, segue com frente para 
o Lote 15 da quadra A por 7,28, com o seguinte azimute plano: 292 
23 29,98”; até o vértice P5, de coordenadas N 7.462.809,79 m e E 
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563.510,15 m deste, segue com frente para os Lotes 15 e 14 da qua-
dra A por 58,26 n, com o seguinte azimute plano: 330°20’ 7,95”: 
até o vértice P6, de coordenadas N 7.462.860,41 m e E 563.481,32 
m; deste, segue com frente para o Lote 14 da quadra A por 5,06, 
com o seguinte azimute: 12° 07’55,26”; até o vértice P7, de coor-
denadas N 7.462.865,36 m e E 563.482,38 m; deste, plano: 12 te, 
segue confrontando com Aleia dos Flamboyants por 6,80 m, com o 
seguinte azimute plano: 59°34’49,51”; até o vértice P8, de coorde-
nadas N 7.462.868,80 m e E 563.488,25 m com Aleia dos Flambo-
yants por 58,88 m, com o seguinte azimute plano: 89°34’51, 69”; 
até o vértice P0, de coordenadas N 7.462.869,23 m e E 563.547,12 
m, encerrando esta descrição com área total de 2.644,00 m². To-
das as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir da estação RBMC de 93920 de coor-
denadas E 501.524,483 m e N 7.491.112,296 m, localizada em Ca-
choeira Paulista (SP), e encontram-se representadas sistema UTM, 
referenciadas no ao Meridiano Central -45, tendo como DATUM 
SIRGAS 2000. Área (m²): 2.644,00; Perímetro (n): 210,90. 

27- IMÓVEL:  ÁREA 21,  ALEIA DOS FLAMBOYANTS, EN-
SEADA DOS GIRASSÓIS - BRACUÍ
Proprietário: Município de Angra dos Reis 

Matrícula 24.772
Município: Angra dos Reis 
Área:  2.644,00 m2

Descrição Perimétrica

IMÓVEL: Designado por ÁREA 21, oriunda do Loteamento de-
nominado ALEIA DOS FLAMBOYANTS, ENSEADA DOS GI-
RASSÓIS - BRACUÍ, destinada ao Município de Angra dos Reis, 
situada 2º Distrito deste Município, cuja Área apresenta seguintes 
medidas e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice P0, de coordenadas N 7.462.873,428 m e E 563.725,150 
m; deste, segue confrontando com Aleia dos Flamboyants por 4,50, 
com o seguinte azimute plano: 132 05’20,98”; até o vértice P1, de 
coordenadas N 7.462.870,415 m e E 563.728,487 deste, segue com 
Lote 23 da quadra D por 4,19 m, com o seguinte azimute plano: 
171°08’31,35”; até o vértice P2, de coordenadas N 7.462.866,271 m 
e E 563.729,133 m deste, segue com frente para os Lote 23 e 22 da 
quadra D por 60,17 m, com o seguinte azimute plano: 208°52’49, 
41”; até o vértice P3, de coordenadas N  7.462.813,584  m e E 
563.700,072 m; deste, segue com frente para o Lote 22 da quadra 
D por 5,68 m, com o seguinte azimute plano: 245°22’35,17”; até 
o vértice P4, de coordenadas N 7.462.811,216 m e E 563.694,905 
m; deste, segue com frente para o Lote 15 da quadra B por 7,28 
m, com o seguinte azimute plano: 292°23’29,98”; até o vértice P5, 

de coordenadas N  7.462.813,987  m e E 563.688,178 m; deste, 
segue com frente para os Lotes 15 e 14 da quadra B por 58,26 
m, com o seguinte azimute plano: 330° 20’7,95”; até o vérti-
ce P6, de coordenadas N 7.462.864,609 m e E 563.659,345 m; 
deste, segue com frente para o Lote 14 da quadra B por 5,06 m, 
com o seguinte azimute plano: 12°07’55,26”; até o vértice P7, de 
coordenadas N  7.462.869,554  m e E 563.660,409 m; deste, se-
gue confrontando com Aleia dos Flamboyants por 6,80 m, com o 
seguinte azimute plano: 59°34’49,51”; até o vértice P8, de coor-
denadas N  7.462.872,998  m e E 563.666,274 m; deste, segue 
confrontando com Aleia dos Flamboyants por 58,88 m, com o 
seguinte azimute plano: 89°34’51, 69”; até o vértice P0, de coor-
denadas N 7.462.873,428 m e E 563.725,150 m, encerrando esta 
descrição com área total de 2.644,00m². Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a 
partir da estação RBMC de 93920 de coordenadas E 501.524,483 
m e N 7.491.112,296 m, localizada em Cachoeira Paulista (SP), 
e encontra-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao no 
Meridiano Central -45, tendo como DATUM SIRGAS 2000. Área 
(m²): 2.644,00; Perímetro (m): 210,90. 

28- IMÓVEL: ÁREA 22, ALEIA DOS IPÊS, ENSEADA DOS 
GIRASSÓIS BRACUÍ
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 24.773
Município: Angra dos Reis 
Área:  2.644,00 m2

Descrição Perimétrica

IMÓVEL: Designado por ÁREA 22, oriunda do Loteamento de-
nominado ALEIA DOS IPÊS, ENSEADA DOS GIRASSÓIS - 
BRACUÍ, destinada ao Município de Angra dos Reis, situada 2º 
Distrito deste Município, cuja Área apresenta as seguintes medidas 
e confrontações: Inicia- se na descrição deste perímetro no vérti-
ce P0, de coordenadas N 7.463.210,647 m e E 563.629,248 m; 
deste, segue confrontando com a Aleia dos Ipês por 4,50 m, com 
o seguinte azimute plano: 132°05’20,98”, até o vértice P1, de coor-
denadas N 7.463.207,634 m e E 363.632,585 m; deste, segue com 
frente para o Lote 4 da Quadra D por 4,19 m, com o seguinte 
azimute plano: 171°09’ 31,35”;até o vértice P2, de coordenadas 
N 7.463.203,490 m e E 563.633,231 m; deste, segue com frente para 
os Lotes 4 e 5 da Quadra D por 60,17 com o seguinte azimute pla-
no: 208°52’ 49,41”; até o vértice P3, de coordenadas N 7.463.150, 
803 m e E 563.604,159 m; deste, segue com frente para o Lote 
5 da Quadra D por 5,68 m, com o seguinte azimute plano: 245° 
22’35,17”; até o vértice P4, de coordenadas N 7.463.148,435 m e E 
563.599,003 m; deste, segue com frente para o Lote 20 da Quadra 
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B por 7,28 m, com o seguinte azimute plano: 292° 23’29,98”; até o 
vértice P5, de coordenadas N 7.463.151,206 m e E 563.592,276 m 
deste, segue com frente para os Lotes 20 Quadra B por 58,26 m, com 
o seguinte azimute plano: 330 20 7,95”; e 21 da até o vértice P6, 
de coordenadas N 7.463.201, 828 m e E 563.563,443 deste, segue 
com frente para o Lote 21 da Quadra B por 5,06 m, com o seguinte 
azimute plano: 12° 07’ 55,26”; até o vértice P7, de coordenadas 
N 7.463.206,772 m e E 563.564,506 m; deste, segue confrontando 
com a Aleia dos Ipês por 6,80 m, com o seguinte azimute plano: 59° 
34’49,51”; até o vértice P8, de coordenadas N 7.463.210,217 m e E 
563.570,372 m; deste, segue confrontando com a Aleia dos Ipês por 
58,88 m, com o seguinte azimute plano: 89° 34’51, 69”; até o vér-
tice P0, de coordenadas N 7.463.210,647 m e E 563.629,248 m, 
encerrando esta descrição 2.644,00 m². Todas as coordenadas aqui 
área total de descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodési-
co Brasileiro, a partir da estação RBMC de 93920 de coordenadas 
E 501.524,483 m e N 7.491.112,296 m, localizada em Cachoeira 
Paulista (SP), e encontram-se representadas no sistema UTM, refe-
renciadas ao Meridiano Central - 45, tendo como DATUM SIR-
GAS 2000. Área (m²): 2.644,00 Perímetro (m): 210,90.

29 - IMÓVEL:  ÁREA 23, ALEIA DOS IPÊS, ENSEADA DOS 
GIRASSÓIS BRACUÍ
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 24.774
Município: Angra dos Reis 
Área:  2.644,00 m2

Descrição Perimétrica

IMÓVEL: Designado por ÁREA N° 23, oriunda do Loteamento 
denominado ALEIA DOS IPÊS, ENSEADA DOS GIRASSÓIS - 
BRACUÍ, destinada ao Município de Angra dos Reis, situada 2° 
Distrito deste Município, cuja Área apresenta as seguintes medi-
das e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vér-
tice P0, de coordenadas N 7.463.214,092 m e E 564.077,869 m; 
deste, segue confrontando com Aleia dos Ipês por 4,50 m, com 
o seguinte azimute plano: 132°05’20,98”; até o vértice P1, de 
coordenadas N  7.463.211,078  m e E 564.081,205 m; deste, se-
gue com frente para o Lote 23 da Quadra G por 4,19 m com o 
seguinte azimute plano: 171°08’31,35”; até o vértice P2, de coor-
denadas N  7.463.206,934  m e E 564.081,851 m; deste, segue 
com frente para os Lotes 23 e 22 da Quadra G por 60,17, com 
seguinte azimute plano: 208°52’49,41”; até o vértice P3, de coor-
denadas N 7.463.154,247 m e E 564.052,790 m; deste, segue com 
frente para o Lote 22 da Quadra G por 5,68 m, com o seguinte 
azimute plano: 245°22’35,17”; até o vértice P4, de coordenadas 
N 7.463.151,879 m e

E 564.047,623 m; deste, segue com frente para o Lote 15 da Quadra 
H por 7,28 m, com o seguinte azimute plano: 292°23’29,98”; até o 
vértice P5, de coordenadas N 7.463.154, 650 m e E 564.040,896 
m; deste, segue com frente para os Lotes 15 e 14 da Quadra H 
por 58,26 m, com o seguinte azimute plano: 330°20’7,95”; até o 
vértice P6, de coordenadas N 7.463.205,272 m e E 564.012,064 
m; deste, segue com frente para o Lote 14 da Quadra H por 5,06 
m, com o seguinte azimute plano: 12°07’55,26”; até o vértice P7, 
de coordenadas N 7.463.210,217 m e E 564.013, 127 m; deste, 
segue confrontando com Aleia dos Ipês por 6,80 m, com o seguin-
te azimute plano: 59 34’49,51”; até o vértice P8, de coordenadas 
N 7.463.213,661 m e E 564.018,993 m; deste, segue confrontando 
com Aleia dos Ipês por 58,88 m, com o seguinte azimute plano: 89 
34’51, 69”; até o vértice P0, de coordenadas N 7.463.214,092 m 
e E 564.077,869 m, encerrando esta descrição com área total de 
2.644,00 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferen-
ciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação RBMC 
de 93920 de coordenadas E 501.524,483 m e N 7.491.112,296 m, 
localizada  em Cachoeira Paulista (SP), e encontram-se representa-
das sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central - 45, tendo 
como DATUM SIRGAS 2000. Área (m²): 2.544,00; Perímetro 
(m): 210,90. 

30- IMÓVEL:  ÁREA 24, ALEIA DOS FLAMBOYANTS, EN-
SEADA DOS GIRASSÓIS BRACUÍ
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 24.775
Município: Angra dos Reis 
Área: 2. 644,00 m2

Descrição Perimétrica

IMÓVEL: Designado por ÁREA 24, oriunda do Loteamento de-
nominado ALEIA DOS FLAMBOYANTS, ENSEADA DOS GI-
RASSÓIS - BRACUÍ, destinada ao Município de Angra dos Reis, 
situada 2° Distrito deste Município, cuja Área apresenta seguintes 
medidas e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice P0, de coordenadas N 7.462.948,34 m e E 553.602,84m, 
deste, segue com frente para o Lote 20 da Quadra F por 7,28 m, 
com o seguinte azimute plano: 112 23’29,98”, até o vértice P1, de 
coordenadas N 7.462.945,57 m e E 563.609,56m deste, segue com 
frente para os Lotes 20 e 21 da Quadra F por 58,26, com o seguin-
te azimute plano: 150°20’7,95”; até vértice P2, de coordenadas 33 
7.462.894,95 m e E 563.638,40 m, deste, seque com frente para o 
Lote 21 da Quadra F por 5,06 m, com o seguinte azimute plano: 
192⁰ 07 55,26”; até o vértice P3, de coordenadas 7.462.890,00 m 
e E 563.637,33 deste, segue confrontando com a Aleia dos Flam-
boyanta por 6,80  com o seguinte azimute plano: 239 34149,51”; 
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até o vértice P4, de coordenadas N 7.462.886,56 m e E 563.631,47 
deste, seque confrontando com a Aleia dos Flamboyants por 58,88 
m, com o seguinte azimute plano: 269°34’ 51, 69”; até o vértice 
P5, de coordenadas N 7.462.886,13 m e E 563.572,59 deste, segue 
confrontando Flamboyants por 4,50 m, com a Aleia dos o seguin-
te azimute plano: 312°05 20,98; até o vértice P6, de coordenadas 
N 7.462.889,14 m e E 563.569,26 m; deste, segue com frente para 
o Lote 04 da Quadra C por 4,19 m, com o seguinte azimute plano: 
351°08’31,35”; até o vértice P7, de coordenadas N 7.462.893,29 m 
e E 563.568,61 m deste, segue com frente para os Lotes 04 e 05 da 
Quadra C por 60,17 m, com o seguinte azimute plano: 28°52’49, 
41”; até o vértice P8, de coordenadas N  7.462.945,97  m e  2 
563.597,67  com o seguinte frente para o Lote 05 da Quadra C 
por 5,68 m, com o deste, segue azimute plano: 65°22 35,17”; até 
o vértice P0, de coordenadas N 7.462.948,34 m e E 563.602,84, 
encerrando esta descrição com área total de  2.644,00 m². Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geo-
désico Brasileiro, a partir da estação RBMC de 93920 de coordena-
das E 501.524,483 m e N 7.491.112,296, localizada em Cachoeira 
Paulista (SP), e encontram-se representadas no sistema UTM, refe-
renciadas ao Meridiano Central - 45, tendo como DATUM SIR-
GAS 2000. Área (m²): 2.644,00; Perímetro (m): 210,90. 

31- IMÓVEL: ÁREA 25, ALEIA DOS FLAMBOYANTS, EN-
SEADA DOS GIRASSÓIS BRACUÍ
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 24.776
Município: Angra dos Reis 
Área:  2.644,00 m2

Descrição Perimétrica

IMÓVEL: Designado por ÁREA 25, oriunda do Loteamento de-
nominado ALEIA DOS FLAMBOYANTS, ENSEADA DOS GI-
RASSÓIS BRACUÍ, destinada ao Município de Angra dos Reis, 
Município, situada 2° Distrito deste Município, cuja Área apre-
senta   as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice P0, de coordenadas 7.462.959,11 m e E 
564.050,17 m deste, segue com frente para o Lote 15 da Quadra 
G por 7,29 m, com o seguinte azimute plano: 112° 23’29,98”; até 
o vértice P1, de coordenadas N 7.462.956,33 m e E 564.056,89 
m deste, segue com frente para os Lotes 15 a 14 da Quadra G por 
58,26 m, com o seguinte azimute plano: 150°20’7,95”; até o vér-
tice P2, de coordenadas N  7.462.905,71  m e E 564.085,73 m; 
deste, segue com frente para o Lote 14 da Quadra G por 5,05 m, 
com o seguinte azimute plano: 192° 07 55,26”; até o vértice P3, 
de coordenadas N  7.462.900,77  m e E 564.084,66 m deste, se-
gue confrontando com Aleia dos Flamboyants por 6,80 m, com 

o seguinte azimute plano: 239° 34’49,51”; até o vértice P4, de 
coordenadas N  7.462.897,32  m e E 564.078,80 m; deste, segue 
confrontando com Aleia dos Flamboyants por 58,88 m, com o se-
guinte azimute plano: 269 34 51, 69”; até o vértice P5, de coor-
denadas N 7.462.896,89 m e E 564.019,92 m; deste, segue con-
frontando com Aleia dos Flamboyants por 4,50 m, com o seguinte 
azimute plano: 312°05’20,98”; até o vértice P6, de coordenadas 
N 7.462.899,91 m e E 564.016,58 m; deste, segue com frente para 
o Lote 23 da Quadra H por 4,19 m, com o seguinte azimute plano: 
351” 08 31,35”, até o vértice P7, de coordenadas N 7.462.904,05 m 
e E 564.015,94 m; deste, segue com frente para os Lotes 23 e 22 da 
Quadra H por 60,17, com o seguinte azimute plano: 28°52’49,41”; 
até o vértice P8, de coordenadas N 7.462.956,74 m e E 564.045,00 
m; deste, segue com frente para o Lote 22 da Quadra H por 5,98 m, 
com o o seguinte azimute plano: 65°22’35,17”; até o vértice P0, de 
coordenadas N 7.462.959, 11 m e E 564.050,17 m, encerrando esta 
descrição com área total de 2.644,00 m². Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a 
partir da estação RBMC de 93920 de coordenadas E 501.524,483 
m e N 7.491.112,296 m, localizada em Cachoeira Paulista (SP), 
e encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central -45, tendo como DATUM SIRGAS 2000. Área 
(m²): 2.644,00; Perímetro (n): 210,90. 

32- IMÓVEL: ÁREA 26, ALAMEDA DAS PALMEIRAS, EN-
SEADA DOS GIRASSÓIS BRACUÍ
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 24.777
Município: Angra dos Reis 
Área:  5.623,00 m2

Descrição Perimétrica

IMÓVEL: Designado por ÁREA 26, oriunda do Loteamento de-
nominado ALAMEDA DAS PALMEIRAS, ENSEADA DOS GI-
RASSÓIS - BRACUÍ, destinada ao Município de Angra dos Reis, 
situada 2° Distrito deste Município, cuja Área apresenta as seguintes 
medidas e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice P0, de coordenadas N 7.463.200,56 m e E 563.291,66 m 
deste, segue confrontando com a Alameda das Paineiras por 141,35 
m, com o seguinte azimute plano: 139°40’44,74”; até o vértice P1, 
de coordenadas N 7.463.092,79 m e E 563.393,12 m deste, segue 
confrontando com a Alameda das Palmeiras por 11,59 m, com se-
guinte azimute plano: 152°11’9,54”; até o vértice P2, de coordena-
das N 7.463.032,54 m e E 563.388,53 deste, segue confrontando 
com a Alameda das Paineiras por 12,32 m, com o seguinte azimute 
plano: 162°27’20,11”, até vértice P3, de coordenadas N 7.463.070, 
80 m e E 563.392,24 m deste, segue confrontando com a Alameda 
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das Paineiras por 19,74 m, com o seguinte azimute plano: 181° 24 
20,70”; até o vértice P4, de coordenadas N 7.463.051,06 m e E 
563.391,76 m deste, segue confrontando com Área de Doação 28 
por 100,23 m, com o seguinte azimute plano: 269°07’23,56”; até 
o vértice P5, de coordenadas N 7.463.049,53 m e E 563291,54 m; 
deste, segue confrontando com os Lotes 04 e 05 da Quadra E por 
87,11 m, com o seguinte azimute plano: 29°08’32,19”; até o vértice 
P6, de coordenadas R 7.463.125,61 m e E 563.333,96 m; deste, 
segue confrontando com os Lotes 08 e 09 da Quadra E por 85,45 
m, com o seguinte azimute plano: 328 20 40,65”; até o vértice P7, 
de coordenadas N 7.463.198,34 m e E 563.289,12 m, deste, segue 
confrontando com a Área Reservada por 3,38 m, com o seguin-
te azimute plano: 48°52’42,69”; até o vértice P0, de coordenadas 
N 7.463.200,56 m e E 563.291, 66 m encerrando esta descrição 
com área total de 5.623,00 m². Todas as coordenadas aqui descri-
tas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir 
da estação RBMC de 93920 de coordenadas E 501.524,483 m e 
N 7.491.112,296, localizada em Cachoeira Paulista (SP), e encon-
tram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Meridia-
no Central - 45, tendo como DATUM SIRGAS 2000. Área (m): 
5.623,00; Perímetro (m) : 461,35. 

33- IMÓVEL: ÁREA 27, ALAMEDA DAS PAINEIRAS, ENSEA-
DA DOS GIRASSÓIS BRACUÍ
Proprietário: Município de Angra dos Reis 

Matrícula 24.778
Município: Angra dos Reis 
Área: 13.356,00 m2

Descrição Perimétrica

IMÓVEL: Designado por ÁREA 27, oriunda do Loteamento de-
nominado ALAMEDA DAS PAINEIRAS, ENSEADA DOS GI-
RASSÓIS - BRACUÍ, destinada a Município de Angra dos Reis, 
situada 2º Distrito deste Município, cuja Área apresenta as seguin-
tes medidas e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro 
no vértice P0, de coordenadas 7.463.454,94 m e E 563.327,91 m 
deste, segue confrontando com Lote 21 da Quadra B por 42,03 
m, com o seguinte azimute plano 147° 28’11,03”, até a vértice P1, 
de coordenadas  7.463.429,50  m e E 563.350,51 m deste, segue 
confrontando com Canal Cavala por 22,47 m, com o seguinte 
azimute plano: 239° 33’56,75” até o vértice P2, de coordenadas 
N 7.463.418,12 m e E 563.331,13 m deste, segue confrontando 
com Canal Cavala por 75,32 a, com o seguinte azimute plano: 
179°23’9,32”: até o vértice P3, de coordenadas N 7.463.342,80 m 
e E 563.331,94 m, deste, segue confrontando com Canal Cavala 
por 21,98 m, com o seguinte azimute plano: 117°41’58, 10”; até o 

vértice P4, de coordenadas N 7.463.332, 63 m e E 563.351,32 m; 
deste, segue confrontando com Lote 16 da Quadra A por 43,93 m, 
com os seguintes azimute plano: 209°12’ 10,41; até o vértice P5, 
de coordenadas N 7.463.294,29 m e E 563.329,88 m deste, segue 
confrontando com Lotes 15 e 14 da Quadra A por 86,25, com o 
seguinte azimute plano: 148°27’8,00”; até o vértice P6, de coorde-
nadas N 7.463.220,79 m e E 553.375,01 deste, segue confrontando 
com Aleia dos Ipês por 46,22 m, com o seguinte azimute plano: 
233°27’1,08”; até o vértice P7, de coordenadas  7.463.193,26  m 
e E 563.337,87 m; deste, confrontando com Alameda das Painei-
ras por 113,90 m, seguinte azimute plano: 321°05’57,08”, até o 
vértice P8, de coordenadas N 7.463.281,89 m e E 563.266,35 m; 
deste, segue confrontando com Alameda das Paineiras por 19,13 
m, com o seguinte azimute plano: 340°15’53,41”: até o vértice P9, 
de coordenadas N 7.453.299,90 m e E 563.259,89 m deste, segue 
confrontando com Alameda das Paineiras por 25,05 m, com o se-
guinte azimute plano: 354°49 20,24”; até o vértice P10, de coor-
denadas N 7.463.324,84 m e E 563.257,63 m, deste, segue con-
frontando com Alameda das Paineiras por 24,17 n, com o seguinte 
azimute plano: 08 38 39,54” até o vértice P11, de coordenadas 
N 7.463.348,74 m e E 563.261,27 a deste, segue confrontando com 
Alameda das Paineiras por 48,97 E, com o seguinte azimute plano: 
28°07’40,96”; até o vértice P12, de coordenadas N 74.63.391,92 m 
e E 563.284,35 m; deste, segue confrontando com Alameda das 
Paineiras por 85,02 m, com o seguinte azimute plano: 30 48 52,11; 
até o vértice P0, de coordenadas 7.463.464,94 m e E 563.327,91 
m, encerrando esta descrição com área total de 13.356,00 m². To-
das as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir da estação RBMC de 93920 de coor-
denadas E 501.524,483 m e N 7.491.112,296 m, localizada em Ca-
choeira Paulista (SP), encontram-se representadas no sistema UTM, 
e referenciadas ao Meridiano Central - 45, tendo como DATUM 
SIRGAS 2000. Área (m²): 13.356,00; Perímetro (m): 646,00.

34- IMÓVEL: ÁREA 28, ALAMEDA DAS PAINEIRAS, ENSEA-
DA DOS GIRASSÓIS BRACUÍ
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 24.779
Município: Angra dos Reis 
Área: 15.791,50 m2

Descrição Perimétrica

IMÓVEL: Designado por ÁREA 28, oriunda do Loteamento deno-
minado ALAMEDA DAS PAINEIRAS, ENSEADA DOS GIRAS-
SÓIS BRACUÍ, destinada ao Município de Angra dos Reis, situada 
2º Distrito deste Município, cuja Área apresenta as seguintes medi-
das e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 
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P0, de coordenadas N 7.463.035, 44 m e E 563.390,43 m; deste, 
segue confrontando com Rua Alameda das Paineiras por 86,07 m, 
com o seguinte azimute plano: 179°01’ 57,44”, até o vértice P1, de 
coordenadas N 7.462.949,38 m e E 563391,88 m deste, segue con-
frontando com a Rua Alameda das Paineiras por 100,38 m, com se-
guinte azimute plano: 209° 36’58, 63”; até o vértice P2, de coorde-
nadas N 7.462.862,12 m e E 563.342,27; deste, segue confrontando 
com a Área Remanescente do Condomínio Enseada dos Girassóis 
por 75,05, com o seguinte azimute plano: 268 46’2,50”; até o vérti-
ce P3, de coordenadas N 7.462.860,51 m e E 563.267,24m; deste, 
segue confrontando com a Área Remanescente do Condomínio En-
seada dos Girassóis por 5,21 m, com o seguinte azimute plano: 209° 
44’ 41,57”; até a vértice P4, de coordenadas N 7.462.855,98 m e 
E563.264,66 m, deste segue confrontando com o Lote 1 da Quadra 
G por 37.44 m, com o seguinte azimute plano: 297°12’1,50”; até 
o vértice P5, de coordenadas N 7.462.873,10 m e E 563.231,36 
m; deste, segue confrontando com os Lotes 4 e 5 da Quadra G por 
88,00 com o seguinte azimute plano: 239°43’49,16”; até o vértice 
P6, de coordenadas N 7.462.828,74 m e E 563.155,35 m; deste, 
segue confrontando Fazenda Itinga por 123,71 m, com o seguinte 
com azimute plano: 0°12’20,26”; até o vértice P7, de coordenadas 
N  7.462.952,45  m e E 563.155,80 m; deste, segue confrontan-
do com a Área Reservada por 1,58 m, o seguinte azimute plano: 
92° 56’8,42”; até o vértice P8, de coordenadas N 7.462.952,37 m 
e E 563.157,37 m; deste, segue confrontando com os Lotes 8 e 
9 da Quadra F por 86,20 m, com o seguinte azimute plano: 
147°59’30,38”; até o vértice P9, de coordenadas N 7.462.879,27 m 
e E 563.203,06 deste, segue confrontando com os Lotes 12 e 13 da 
Quadra F por 89,64, com o seguinte azimute plano: 88 24’0,95”; 
até o vértice P10, de coordenadas N 7.462.881,78 m e E 563.292, 
67 m; deste, segue confrontando com os Lotes 16 e 17 da Quadra 
F por 88,77 m, com o seguinte azimute plano: 29°17’32,89”; até 
o vértice P11, de coordenadas N 7.462.959,19 m e E 563.336,10 
m; deste, segue confrontando com os Lotes 20 e 21 da Quadra F 
por 87,16 m, com o seguinte azimute plano: 328°41 41,85”; até o 
vértice P12, de coordenadas N 7.463.033,66 m e E 563.290,81 m; 
deste, segue com frente para a Área de Doação 26 por 99,63 m, com 
o seguinte azimute plano: 88°58’43,06”; até o vértice P0, de coor-
denadas 7.463.035, 44 m e E 563.390,43 m; encerrando esta des-
crição com área total de 15.791,50 m², Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a 
partir da estação RBMC de 93920 de coordenadas E 501.524,483 
m e N  7.491.112,296  m localizada em Cachoeira Paulista (SP), 
encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas  ao Me-
ridiano Central - 45, tendo como DATUM SIRGAS 2000. Área 
(m²): 15.791,50. Perímetro (m): 969,22.

35- IMÓVEL: ÁREA 33, ALEIA DAS PALMEIRAS, ENSEADA 

DOS GIRASSÓIS BRACUÍ
Proprietário: Município de Angra dos Reis 
Matrícula 24.784
Município: Angra dos Reis 
Área:  55.785,49 m2

Descrição Perimétrica
IMÓVEL: Designado por ÁREA 33, oriunda do Loteamen-
to denominado ALEIA DAS PALMEIRAS, ENSEADA DOS 
GIRASSÓIS - BRACUÍ, destinada ao Município de Angra dos 
Reis, situada 2° Distrito deste Município, cuja Área apresenta as 
seguintes medidas e confrontações: Inicia-se a descrição deste pe-
rímetro no vértice P0, de coordenadas N  2.463.215,40  m e E 
563.895,64 m deste, segue confrontando com a Aleia dos Ipês, 
por 6,41 m, com o seguinte azimute plano: 124°59’31,27”; até 
o vértice P1, de coordenadas N  7.463.211,73  m e E 563.900, 
69 m; deste, segue confrontando com o Lote 23 da quadra H, 
por 6,05 m, com o seguinte azimute plano: 165°18’ 53.29; até 
o vértice P2, de coordenadas N 7.463.205,87 m e E 563.902,42 
m deste, segue confrontando com os Lotes 23 e 22 da quadra H, 
por 80,53 m, com seguinte azimute plano: 209°28’41,02”; até o 
vértice P3, de coordenadas N  7.463.135,68  m e E 563.862,74 
m deste, segue confrontando com a Costa do Canal Vermelho, 
por 166,54, com o seguinte azimute plano: 178 44’10,41”; até 
o vértice P4, de coordenadas N 7.462.969,18 m e E 563.866,42 
m; deste, segue confrontando com os Lotes 15 e 14 da quadra 
H, 79,84 m, com o seguinte azimute plano: 147°52’7,41”; até o 
vértice P5,  de coordenadas N 7.462.901, 58 m e E 563.908,88 
m; deste, segue confrontando com o Lote 14 da quadra H, por 
5,45 m, com o seguinte azimute plano: 199°54 38,25”; até o vér-
tice P6, de coordenadas N  7.462.896,45  m e E 563.907,02 m 
deste, segue confrontando com a Aleia dos Flamboyants, por 7,28 
m, com o seguinte azimute plano: 236°18 35,76”; até o vértice 
P7, de coordenadas N 7.462.892,41 m e E 563.900,97 m; des-
te, segue confrontando com a Aleia dos Flamboyants, por 163,19 
m, com o seguinte azimute plano: 268° 43’28,02; até o vértice 
P8, de coordenadas N 7.462.888,78 E 563.737,82 m; deste, se-
gue confrontando com os Lotes 4 e 5 da quadra F, por 89,03 
m, com o seguinte azimute plano: 29 29 36,91”; até o vértice 
P9, de coordenadas N 7.462.966,28 m e E 563.781,65 m; deste, 
segue confrontando com os Lotes 8 e 9 da quadra F, por 88,16 , 
com o seguinte azimute plano: 328 43’4,48”; até o vértice P10, de 
coordenadas N 7.463.041,88 m e E 563.735,72 m; deste, segue 
confrontando com os Lotes 12 e 13 da quadra F, por 88,33 m, 
com o seguinte azimute plano: 269 05 0,80”; até o vértice P11, 
de coordenadas N  7.463.040, 47  m e E 563.647,41 m; deste, 
segue confrontando com os Lotes 16 e 17 da quadra F, por 92,62 
m, com o seguinte azimute plano: 210 06 26,11”; até o vértice 
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P12, de 7.46 coordenadas N 7,462.960,35 m e E 563.600,95 m, 
deste, segue confrontando com os Lotes 8 e 9 da quadra C, por 
90,20 m, com o seguinte azimute plano: 330° 14’ 44,08”; até o 
vértice P13, de coordenadas N 7.463.038,65 m e E 563.556,19 
m deste, segue confrontando com os Lotes 12 e 13 da quadra 
C, por 88,81, com seguinte azimute, plano: 268° 57’30,14 até o 
vértice P14, de coordenadas N 7.463.037,03 m e E 563.467,39 
m deste, segue confrontando com os Lotes 16 e 17 da quadra C, 
por 92,13 m, com o seguinte azimute plano: 209°47’ 18,497 até 
a vértice P15 coordenadas N 7.462.957,09 m e E 563.421,62m, 
deste, segue confrontando com a Alameda das Paineiras, por 
175,91m, com a seguinte azimute plano: 359°00’0,80, de coor-
denadas N 7.463.132,86 m e E 563.410.55 m deste, até o vértice 
P16, deste segue  confrontando com os Lotes de 8 e 9 da quadra 
B, por 89,63 m, com seguinte azimute plano: 147°10’7,18 até o 
vértice P17, de coordenadas N 7.463.057,54 m e E 563.467,15 m 
deste, segue confrontando com os Lotes 12 e 13 da quadra B, por 
88,08, como seguinte azimute plano: 89°18’53,30, até o vértice 
P18, de coordenadas N 7.463.058,67 m e E 563.555,22 m deste, 
segue confrontando com os Lotes 16 a 17 da quadra D, por 85,47 
m, com o seguinte azimute plano: 30°19’ 7,53 até o vértice P19, 
de coordenadas N 7.463.132,45 m e E 563.598,37 m; deste, se-
gue confrontando com os Lotes 8 e 9 da quadra D, por 86,96 m, 
com a seguinte azimute plano: 145° 15’50,52, até o vértice P20, 
de coordenadas N 7.463.060,99 m e E 563.647.52 m deste, segue 
confrontando com os Lotes 12 e 13 da quadra D, por 87,01 m, 
com o seguinte azimute plano: 88°58’30,02”: até o vértice P21, 
de coordenadas 7,463.062,54 m e E 563.734,91 m deste, segue 
confrontando com os Lotes 16 e 17 da quadra D, por 85,87 m, 
com o seguinte azimute plano: 30°49’14,07”; até vértice P22, de 
coordenadas N 7.463.136,29 m e E 563.778,91 m; deste, segue 
confrontando com os Lotes 20 e 21 da quadra D, por 90,40 m, 
com o seguinte azimute plano: 327 3615,06”; até o vértice P23, 
de coordenadas N 7.463.212,62 m e E 563.730,47 m deste, segue 
confrontando com a Aleia dos Ipês, por 165,19 m, com o seguin-
te azimute plano: 89°02’2,26”; até o vértice P0, de coordenadas 
N 7.463.215,40 m e E 563.895,64 m, encerrando esta descrição 
com área total de 55.795,49 m². Todas as coordenadas aqui des-
critas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a 
partir da estação RBMC de 93920 de coordenadas E 501.524,483 
m e N 7.491.112,296 15, localizada em Cachoeira Paulista (SP), 
encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central -45, tendo como DATUM SIRGAS 2000. 
Área (m²): 55.785,49; Perímetro (m): 2.100,52.

L   E   I     No                       4.074, DE 08 DE ABRIL DE 2022

AUTOR: VEREADORA TITI BRASIL

A CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS APROVOU 
E EU PROMULGO A SEGUINTE LEI:

INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DE INCENTIVO À 
ADOÇÃO TARDIA.

Art. 1º Fica instituída a Semana de Incentivo à Adoção Tardia, a ser 
comemorada anualmente na última semana do mês de Maio.

Art. 2º A Semana de Incentivo à Adoção Tardia tem como princi-
pal objetivo estimular a adoção de crianças e adolescentes que estão 
acima da faixa etária considerada pelos candidatos à adoção 
. 
§ 1º Na “Semana de Incentivo à Adoção Tardia” será intensificada a 
publicidade dos procedimentos para a realização da adoção e os da-
dos do Cadastro Nacional de Adoção (CNA) considerando o núme-
ro de crianças e adolescentes aptos a serem adotados e a respectiva 
faixa etária; o número de pretendentes para adotar uma criança e o 
perfil etário inicialmente declarado.

§ 2º (VETADO).    

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 08 DE ABRIL 2022.

FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO

PREFEITO

L   E   I     No                       4.075, DE 08 DE ABRIL DE 2022

AUTOR: VEREADORA CRISTIANE BRASIL DA SILVA

A CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS APROVOU 
E EU PROMULGO A SEGUINTE LEI:

DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PREVENTI-
VAS À DEPRESSÃO EM ADOLESCENTES NAS ESCOLAS.

Art. 1º Fica instituída a criação de programas de ações preventivas 
nas escolas, visando combater a depressão e o suicídio entre os ado-
lescentes.


