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BOLETIM 
DO MUNICÍPIO

Leis
Em atendimento a Lei n.º 9452 de 20 de março de 1.997 artigo 1º, que determina a publicação 
de repasses feitos pela União, informamos que recebemos os seguintes créditos:

CONTA CORRENTE DATA VALOR

 

Recap 29/06/2018 221.825,00

Recap 30/08/2018 221.825,00

SNA 12/12/2018 73.445,68

SNA 13/12/2018 94.311,78

FMS CUSTEIO SUS 13/12/2018 186.679,24

BRASIL FNDE/SAE 13/12/2018 2.610.782,88

SNA 14/12/2018 47.745,36

FMS CUSTEIO SUS 14/12/2018 139.311,80

SNA 17/12/2018 89.702,97

SNA 18/12/2018 100.436,50

FUNDEB 18/12/2018 3.156.618,21

Alexandre Nogueira Anacleto
Chefe Divisão Tesouraria

L E I N. 9.857, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018.
Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a determinar a Execução do 
Hino Nacional Brasileiro nas escolas do ensino fundamental da Rede Pública Municipal de 
Ensino, e dá outras providências.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, 
faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a determinar a Execução 
do Hino Nacional Brasileiro nas escolas do ensino Fundamental da Rede Pública Municipal 
de Ensino.
Art. 2º  A execução do Hino Nacional Brasileiro, mencionada no “caput” do art. 1º, poderá 
ser, preferencialmente, uma vez por semana.
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São José dos Campos, 13 de dezembro de 2018.
Felicio Ramuth
Prefeito
Cristine de Angelis Pinto
Secretária de Educação e Cidadania
Melissa Pulice da Costa Mendes
Secretária de Apoio Jurídico
Registrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos 
treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito.
Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

(Projeto de Lei n. 433/2018, de autoria do Vereador Cyborg)

L E I N. 9.861, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018.

dominicais e autoriza o Município a permutá-las com áreas de propriedade de particulares.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são 

conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, 

faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  Ficam desafetadas cinco áreas de domínio público municipal, com as medidas, 

e autoriza o Município a permutá-las com áreas de propriedade de particulares, com base 

no interesse público presente:

I - Área A (Área 01): Matrícula n. 183.067: 

a) Propriedade: Prefeitura Municipal de São José dos Campos;

b) Situação: Avenida Lineu de Moura, bairro do Serimbura;

c) Medidas e Confrontações: tem início no vértice 147, situado na divisa do Jardim do Golfe, 

Matrícula n. 183.070 com Remanescente 5C, ponto este de coordenadas no Sistema de 

Projeção UTM, DATUM SAD 69, Meridiano Central 45º, Fuso 23º, sendo N=7.435.097,487m 

e E= 406.215,044m; deste, segue com azimute de 93°21'51" e distância de 5,920m, até o 

vértice 146, de coordenadas N 7.435.097,139m e E 406.220,954m; deste, segue em curva a 

direita com Raio de 80,000m, Ângulo Central de 67°14’34” e Desenvolvimento de 93,890m, 

até o vértice 145, de coordenadas N 7.435.045,835m e E 406.293,179m; deste, segue 

com azimute de 181°49'00" e distância de 19,130m, até o vértice 144, de coordenadas N 

7.435.026,714m e E 406.292,573m; deste, segue com azimute de 191°34'12" e distância 

de 20,430m, até o vértice 143, de coordenadas N 7.435.006,700m e E 406.288,475m; 

deste, segue com azimute de 205°57'42" e distância de 24,750m, até o vértice 142, 
de coordenadas N 7.434.984,447m e E 406.277,640m; deste, segue com azimute de 
192°56'43" e distância de 8,080m, até o vértice 141, de coordenadas N 7.434.976,573m 
e E 406.275,830m; deste, segue com azimute de 211°42'10" e distância de 13,560m, 
até o vértice 140, de coordenadas N 7.434.965,036m e E 406.268,704m; deste, segue 
com azimute de 215°49'17" e distância de 24,780m, até o vértice 139, de coordenadas N 
7.434.944,943m e E 406.254,202m; deste, segue com azimute de 159°21'43" e distância 
de 12,710m, até o vértice 138, de coordenadas N 7.434.933,049m e E 406.258,681m; 
deste, segue com azimute de 181°21'03" e distância de 33,460m, até o vértice 137, 
de coordenadas N 7.434.899,598m e E 406.257,893m; deste, segue com azimute de 
188°58'21" e distância de 29,160m, até o vértice 136, de coordenadas N 7.434.870,795m 
e E 406.253,345m; deste, segue com azimute de 185°49'16" e distância de 21,720m, até o 
vértice 135, de coordenadas N 7.434.849,187m e E 406.251,142m, confrontando do vértice 

de 351°43'42" e distância de 250,910m, até o vértice inicial, confrontando com Jardim do 
Golfe, Matrícula n. 183.070, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito uma 
área de 8.982,25m² (oito mil, novecentos e oitenta e dois metros e vinte e cinco decímetros 
quadrados).
II - Área B: parte da Matrícula n. 183.068:
a) Propriedade: Prefeitura Municipal de São José dos Campos;
b) Situação: Avenida Lineu de Moura, bairro do Serimbura;
c) Medidas e Confrontações: tem início no vértice 134, situado na divisa do Jardim do Golfe, 
Matrícula n. 183.070, com Remanescente 5C, ponto este de coordenadas no Sistema de 
Projeção UTM, DATUM SAD 69, Meridiano Central 45º, Fuso 23º, sendo N=7.434.817,182m 
e E= 406.255,788m; deste, segue com azimute de 163°46'17" e distância de 3,900m, 
até o vértice 133, de coordenadas N 7.434.813,437m e E 406.256,878m; deste, segue 
com azimute de 150°03'33" e distância de 17,870m, até o vértice 132, de coordenadas N 
7.434.797,952m e E 406.265,797m; deste, segue com azimute de 142°41'48" e distância de 
13,220m, até o vértice 131, de coordenadas N 7.434.787,436m e E 406.273,809m; deste, 
segue com azimute de 137°56'04" e distância de 13,660m, até o vértice 130, de coordenadas 
N 7.434.777,295m e E 406.282,961m; deste, segue com azimute de 133°28'32" e distância 
de 37,450m, até o vértice 129, de coordenadas N 7.434.751,528m e E 406.310,137m; deste, 
segue com azimute de 140°32'19" e distância de 9,700m, até o vértice 128, de coordenadas 
N 7.434.744,039m e E 406.316,302m; deste, segue com azimute de 162°18'24" e distância 
de 18,350m, até o vértice 127, de coordenadas N 7.434.726,557m e E 406.321,879m; deste, 
segue com azimute de 164°22'45" e distância de 44,650m, até o vértice 126, de coordenadas 
N 7.434.683,556m e E 406.333,902m; deste, segue com azimute de 168°27'21" e distância 
de 16,110m, até o vértice 125A, de coordenadas N 7.434.667,772m e E 406.337,126m; 
deste, segue com azimute de 177°55'25" e distância de 37,179m, até o vértice 124A, 
de coordenadas N 7.434.630,617m e E 406.338,473m; deste, segue com azimute de 
177°33'07" e distância de 2,965m, até o vértice 123A, de coordenadas N 7.434.627,655m 
e E 406.338,600m, confrontando do vértice 134 até o vértice 123A, com Remanescente 

até o vértice 313, de coordenadas N 7.434.617,094m e E 406.290,312m confrontando com 
Matrícula n. 183.069, de propriedade da Prefeitura Municipal de São José dos Campos; 
deste, segue em curva a direita com Raio de 693,530m, Ângulo Central de 6°21’31” e 
Desenvolvimento de 76,968m, até o vértice 30344, de coordenadas N 7.434.692,241m e 
E 406.273,898m, confrontando com Área D, parte da Matrícula n. 183.069; deste, segue 
em curva a direita com Raio de 693,530m, Ângulo Central de 0°56’01” e Desenvolvimento 
de 11,300m, até o vértice 26713, de coordenadas N 7.434.703,421m e E 406.272,190m; 
deste, segue com azimute de 351°47'47" e distância de 27,110m, até o vértice 24202, 
de coordenadas N 7.434.730,251m e E 406.268,322m; deste, segue com azimute de 
351°47'44" e distância de 15,980m, até o vértice 29761, de coordenadas N 7.434.746,067m 
e E 406.266,042m; deste, segue com azimute de 351°47'43" e distância de 39,960m, até 
o vértice 24168, de coordenadas N 7.434.785,618m e E 406.260,339m; deste, segue com 
azimute de 351°47'44" e distância de 31,890m, até o vértice inicial, confrontando do vértice 
30344 até o vértice 134, com Jardim do Golfe, Matrícula n. 183.070, fechando assim o 
perímetro do polígono acima descrito uma área de 8.273,73m² (oito mil, duzentos e setenta 
e três metros e setenta e três decímetros quadrados).
III - Área C: parte da Matrícula n. 183.068:
a) Propriedade: Prefeitura Municipal de São José dos Campos;
b) Situação: Avenida Lineu de Moura, bairro do Serimbura;
c) Medidas e Confrontações: tem início no vértice 121C, situado na divisa da Matrícula 
n. 183.069, de propriedade da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, com 
Remanescente 5B, ponto este de coordenadas no Sistema de Projeção UTM, DATUM 
SAD 69, Meridiano Central 45º, Fuso 23º, sendo N=7.434.587,891m e E= 406.344,004m; 
deste, segue com azimute de 159°33'46" e distância de 4,802m, até o vértice 121B, 
de coordenadas N 7.434.583,391m e E 406.345,681m; deste, segue com azimute de 
156°51'11" e distância de 14,249m, até o vértice 121A, de coordenadas N 7.434.570,289m 
e E 406.351,282m; deste, segue com azimute de 169°52'31" e distância de 12,621m, 
até o vértice 120, de coordenadas N 7.434.557,865m e E 406.353,501m; deste, segue 
com azimute de 183°37'00" e distância de 16,060m, até o vértice 119, de coordenadas N 
7.434.541,837m e E 406.352,487m; deste, segue com azimute de 188°24'01" e distância 
de 33,580m, até o vértice 118, de coordenadas N 7.434.508,617m e E 406.347,582m; 
deste, segue com azimute de 202°11'32" e distância de 13,550m, até o vértice 117, de 
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coordenadas N 7.434.496,071m e E 406.342,464m; deste, segue com azimute de 
219°19'30" e distância de 5,930m, até o vértice 116, de coordenadas N 7.434.491,484m 
e E 406.338,706m, confrontando do vértice 121C até o vértice 116, com Remanescente 
5; deste, segue em curva a direita com Raio de 693,530m, Ângulo Central de 3°18’24” e 
Desenvolvimento de 40,030m, até o vértice 30338, de coordenadas N 7.434.527,758m e 
E 406.321,803m, confrontando com Gleba 1-B, de propriedade da Prefeitura Municipal de 
São José dos Campos, Matrícula n. 183.071; deste, segue em curva a direita com Raio 
de 693,530m, Ângulo Central de 4°30’52” e Desenvolvimento de 54,646m, até o vértice 
311, de coordenadas N 7.434.578,737m e E 406.302,153m, confrontando com a Área E, 

e distância de 42,838m, até o vértice inicial, confrontando com Matrícula n. 183.069, de 
propriedade da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, fechando assim o perímetro 
do polígono acima descrito uma área de 2.858,50m² (dois mil, oitocentos e cinquenta e oito 
metros e cinquenta decímetros quadrados).
IV - Área D: parte da Matrícula n. 183.069:
a) Propriedade: Prefeitura Municipal de São José dos Campos;
b) Situação: Avenida Lineu de Moura, bairro do Serimbura;
c) Medidas e Confrontações: tem início no vértice 30344, situado na divisa da Área B, 
parte da Matrícula n. 183.068 om Jardim do Golfe, Matrícula n. 183.070, ponto este de 
coordenadas no Sistema de Projeção UTM, DATUM SAD 69, Meridiano Central 45º, Fuso 
23º, sendo N= 7.434.692,241m e E= 406.273,898m; deste, segue em curva a esquerda 
com Raio de 693,530m, Ângulo Central de 6°21’31” e Desenvolvimento de 76,968m, até 
o vértice 313, de coordenadas N 7.434.617,094m e E 406.290,312m, confrontando com 

257°39'39" e distância de 63,083m, até o vértice 312, de coordenadas N 7.434.603,613m 
e E 406.228,686m, confrontando com Matrícula n. 183.069, de propriedade da Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos; deste, segue em curva a esquerda com Raio de 
55,000m, Ângulo Central de 47°46’02” e Desenvolvimento de 45,853m, até o vértice 30361, 
de coordenadas N 7.434.641,458m e E 406.252,155m; deste, segue em curva a direita 
com Raio de 105,000m, Ângulo Central de 30°30’13” e Desenvolvimento de 55,900m, até 
o vértice inicial, confrontando do vértice 312 até o vértice 30344, com Jardim do Golfe, 
Matrícula n. 183.070, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito uma área de 
2.183,00m² (dois mil, cento e oitenta e três metros quadrados).
V - Área E: parte da Matrícula n. 183.069:
a) Propriedade: Prefeitura Municipal de São José dos Campos;
b) Situação: Avenida Lineu de Moura, bairro do Serimbura;
c) Medidas e Confrontações: tem início no vértice 30338, situado na divisa da Área C, 
parte da Matrícula n. 183.068 com a Gleba 1-B de propriedade da Prefeitura Municipal de 
São José dos Campos, Matrícula n. 183.071, ponto este de coordenadas no Sistema de 
Projeção UTM, DATUM SAD 69, Meridiano Central 45º, Fuso 23º, sendo N= 7.434.527,758m 
e E= 406.321,803m; deste, segue em curva a direita com Raio de 105,000m, Ângulo 
Central de 22°53’25” e Desenvolvimento de 41,950m, até o vértice 30359, de coordenadas 
N 7.434.548,938m e E 406.285,909m; deste, segue em curva a esquerda com Raio de 
55,000m, Ângulo Central de 64°52’16” e Desenvolvimento de 62,270m, até o vértice 30358, 
de coordenadas N 7.434.558,728m e E 406.227,730m; deste, segue em curva a esquerda 
com Raio de 180,000m, Ângulo Central de 6°48’51” e Desenvolvimento de 21,407m, até o 
vértice 308, de coordenadas N 7.434.549,245m e E 406.208,552m, confrontando do vértice 
30338 até o vértice 308, com Gleba 1-B, de propriedade da Prefeitura Municipal de São 

60°18'10" e distância de 21,895m, até o vértice 309, de coordenadas N 7.434.560,092m 
e E 406.227,572m; deste, segue em curva a direita com Raio de 50,000m, Ângulo Central 
de 17°21’32” e Desenvolvimento de 15,148m, até o vértice 310, de coordenadas N 
7.434.565,505m e E 406.241,658m; deste, segue com azimute de 77°39'34" e distância 
de 61,927m, até o vértice 311, de coordenadas N 7.434.578,737m e E 406.302,153m, 
confrontando do vértice 308 até o vértice 311, com Matrícula n. 183.069, de propriedade 
da Prefeitura Municipal de São José dos Campos; deste, segue em curva a esquerda com 
Raio de 693,530m, Ângulo Central de 4°30’52” e Desenvolvimento de 54,646m, até o 
vértice inicial, confrontando com Área C, parte da Matrícula n. 183.068, fechando assim o 
perímetro do polígono acima descrito uma área de 1.486,56m² (mil, quatrocentos e oitenta 
e seis metros e cinquenta e seis decímetros quadrados).
Parágrafo único.  As Áreas acima descritas totalizam 23.784,04 m² (vinte e três mil, 
setecentos e oitenta e quatro metros e quatro decímetros quadrados), estão avaliadas em 
R$ 12.532.429,06 (doze milhões, quinhentos e trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e 
nove reais e seis centavos) e mais bem caracterizadas nos Memoriais Descritivos, Planta e 
Laudo de Avaliação inclusos, que são partes integrantes desta Lei.
Art. 2º  Pela permuta autorizada no artigo 1º desta Lei, o Município receberá doze áreas, de 
proprietários particulares, conforme descrição a seguir:
I - Remanescente 01: Matrícula n. 89.087;
a) Propriedade: Juan Gonzalez Perez, Jesus Gonzalez Perez e Eládia Gonzalez Diz;
b) Situação: Rua Manoel Saldanha, bairro do Serimbura;
c) Medidas e Confrontações: tem início no vértice 05 localizado no alinhamento do antigo 
leito da Estrada de Ferro Central do Brasil- EFCB, divisa com a área de Transcrição 31.559, 
de propriedade de Martins Agro-Imobiliária S/A, ponto este de coordenadas no Sistema de 

N 7.434.669,680m e E 407.129,725m; deste, segue com azimute de 234°36'01" e distância 
de 90,840m, até o vértice 183, de coordenadas N 7.434.617,059 m. e E 407.055,679m, 

a direita, e segue com azimute de 321°02'31" e distância de 87,480m, até o vértice 06, de 
coordenadas N 7.434.685,084 m. e E 407.000,676m, confrontando com a Rua Henrique 

até o vértice inicial, confrontando com a área de Transcrição 31.559, de propriedade de 
Martins Agro-Imobiliária S/A, fechando assim o perímetro acima descrito uma área de 
3.965,68m² (três mil, novecentos e sessenta e cinco metros e sessenta e oito decímetros 
quadrados).
II - Remanescente 03: Matrícula n. 89.087;
a) Propriedade: Juan Gonzalez Perez, Jesus Gonzalez Perez e Eládia Gonzalez Diz;
b) Situação: Rua Manoel Saldanha, bairro do Serimbura;
c) Medidas e Confrontações: tem início no vértice E-01 localizado no encontro do alinhamento 
da Rua Manoel Saldanha com o antigo leito da Estrada de Ferro Central do Brasil-EFCB, 

SAD 69, Fuso 23º, Meridiano Central 45º, sendo N 7.434.609,798m e E 407.045,704m; 
deste, segue com azimute de 232°29'10" e distância de 330,952m, até o vértice 171, de 
coordenadas N 7.434.408,263 m. e E 406.783,191m; deste, segue em curva a esquerda, 
com AC= 14°39'43", R=371,000m e D= 94,964m, até o vértice 172, de coordenadas N 
7.434.344,821 m. e E 406.712,878m, confrontando do vértice E-01 até o vértice 172, com 

com azimute de 327°54'02" e distância de 5,760m, até o vértice 173, de coordenadas N 
7.434.349,700m e E 406.709,817m; deste, segue em curva a direita, com AC= 35°33'48", 
R=6,500m e D= 4,035m, até o vértice 174, de coordenadas N 7.434.353,428m e E 
406.708,452m; deste, segue com azimute de 354°10'40" e distância de 2,213m, até o 
vértice 175, de coordenadas N 7.434.355,629m e E 406.708,228m; deste, segue em 
curva a esquerda, com AC= 13°38'56", R=50,000m e D= 11,911m, até o vértice 176, de 
coordenadas N 7.434.366,836 m. e E 406.704,276m; deste, segue em curva a direita, com 
AC= 66°23'24", R=8,500m e D= 9,849m, até o vértice 177, de coordenadas N 7.434.376,036 
m. e E 406.705,682m, confrontando do vértice 172 até o vértice 177, com a Via de ligação 

com azimute de 53°27'48" e distância de 46,948m, até o vértice 178, de coordenadas N 
7.434.403,986m e E 406.743,404m; deste, segue com azimute de 53°29'14" e distância de 
23,875m, até o vértice E-11A, de coordenadas N 7.434.418,192m e E 406.762,592m; deste, 
segue com azimute de 53°29'14" e distância de 27,740m, até o vértice 179, de coordenadas 
N 7.434.434,697 m. e E 406.784,887m; deste, segue com azimute de 53°10’56” e distancia 
de 88,133m, até o vértice 180, de coordenadas N 7.434.487,513m e E 406.855,442m; deste, 
segue com azimute de 57°04'41" e distância de 39,439m, até o vértice 181, de coordenadas 
N 7.434.508,948m e E 406.888,547m; deste, segue com azimute de 57°18'39" e distância 
de 186,732m, até o vértice inicial, confrontando do vértice 177 até o vértice E-01, com a 
Rua Manoel Saldanha, fechando assim o perímetro acima descrito uma área de 6.228,59m² 
(seis mil, duzentos e vinte e oito metros e cinquenta e nove decímetros quadrados). III - 
Remanescente 05A: parte da Matrícula n. 89.087;
a) Propriedade: Juan Gonzalez Perez, Jesus Gonzalez Perez e Eládia Gonzalez Diz;
b) Situação: Avenida Lineu de Moura, bairro do Serimbura;
c) Medidas e Confrontações: tem início no vértice 97 localizado no alinhamento da Avenida 
Lineu de Moura, divisa com a Área Verde 01 do Loteamento Reserva das Figueiras, ponto 

Fuso 23º, Meridiano Central 45º, sendo N 7.434.307,473 m. e E 406.594,349m; deste cruza 
o Ribeirão Vidoca e segue com azimute de 229°39'55" e distância de 56,11m, até o vértice 
98, de coordenadas N 7.434.271,438 m. e E 406.551,575m; deste, segue com azimute de 
244°06'38" e distância de 25,61m, até o vértice 99, de coordenadas N 7.434.259,972 m. e 
E 406.528,537m, confrontando do vértice 97 até o vértice 99, com a Avenida Lineu de 

vértice 99G, de coordenadas N 7.434.278,945 m. e E 406.525,381m; deste, segue com 
azimute de 351°35’05” e distância de 179,19m, até o vértice 99F, de coordenadas N 
7.434.456,204 m. e E 406.499,158m, confrontando do vértice 99 até o vértice 99F, com a 
área de propriedade da Eletropaulo – Eletricidade de São Paulo S/A, Matrícula n. 90.235; 
deste, segue com azimute de 351°35'05" e distância de 8,65m, até o vértice 99I, de 
coordenadas N 7.434.464,760 m. e E 406.497.892m; deste, segue com azimute de 
351°49'12" e distância de 136,14m, até o vértice 160B, de coordenadas N 7.434.599,516 
m. e E 406.478,521m, confrontando do vértice 99F até o vértice 160B, com a área 
propriedade da São Paulo Light S/A, Serviços de Eletricidade, Transcrição 22.077; deste, 

de coordenadas N 7.434.603,035 m. e E 406.494,130m; deste, segue com azimute de 
77°17’41” e distância de 190,80m, até o vértice E-07, de coordenadas N 7.434.644,999 m. 
e E 406.680,258m, confrontando do vértice 160B até o vértice E-07, com área de propriedade 

azimute de 153°37’14” e distância de 5,47m, até o vértice 162, de coordenadas N 
7.434.640,103 m. e E 406.682,687m, confrontando com o Imóvel Nº150 da Rua Timbiras, 
Quadra 06, Conjunto Residencial Vale dos Pinheiros, propriedade de Clislaine Rogéria 
Barbarossa de Souza e seu marido Adriano de Souza, Sanderly Regina Barbarossa Silva e 

azimute de 257°52'14" e distância de 50,00m, até o vértice 162A, de coordenadas N 
7.434.629,597 m. e E 406.633,803m, confrontando com a Área Institucional do Loteamento 
Reserva das Figueiras, Matrícula n. 182.284; deste, segue com azimute de 257°52'14" e 
distância de 24,55m, até o vértice 162B, de coordenadas N 7.434.624,438 m. e E 
406.609,801m, confrontando com Lote 07 da Quadra A da Rua Dr. Rubens Savastano, 
Loteamento Reserva das Figueiras, propriedade de Daniel Zinsly Parodi e Georgia Belas 
Pinto Pacca, Matrícula n. 182.291; deste, segue com azimute de 257°52'14" e distância de 
15,14m, até o vértice 162C, de coordenadas N 7.434.621,257 m. e E 406.594,999m, 
confrontando com Lote 06 da Quadra A da Rua Dr. Rubens Savastano, Loteamento Reserva 
das Figueiras, propriedade de Juan Gonzalez Perez, Matrícula n. 182.290; deste, segue 
com azimute de 257°52'14" e distância de 15,14m, até o vértice 162D, de coordenadas N 
7.434.618,076 m. e E 406.580,197m, confrontando com Lote 05 da Quadra A da Rua Dr. 
Rubens Savastano, Loteamento Reserva das Figueiras, propriedade de José Maria Jaqueta 
e sua mulher Maria Luiza Machado Jaqueta, Matrícula n. 182.289; deste, segue com 
azimute de 257°52'14" e distância de 15,14m, até o vértice 162E, de coordenadas N 
7.434.614,894 m. e E 406.565,395m, confrontando com Lote 04 da Quadra A da Rua Dr. 
Rubens Savastano, Loteamento Reserva das Figueiras, propriedade de Paulo José 
Marques de La Rosa e sua mulher Ana Claudia Kogake de La Rosa, Matrícula n. 182.288; 
deste, segue com azimute de 257°52'14" e distância de 15,14m, até o vértice 162F, de 
coordenadas N 7.434.611,713 m. e E 406.550,593m, confrontando com Lote 03 da Quadra 
A da Rua Dr. Rubens Savastano, Loteamento Reserva das Figueiras, propriedade de Olívia 
Regina Saraiva Gonzalez, Matrícula n. 182.287; deste, segue com azimute de 257°52'14" 
e distância de 10,40m, até o vértice 163, de coordenadas N 7.434.609,528 m. e E 
406.540,425m; deste, segue em curva a esquerda, com AC= 5°23'50, R= 50,00 e D= 4,71m, 
até o vértice 163A, de coordenadas N 7.434.608,323 m. e E 406.535,874m, confrontando 
do vértice 162F até o vértice 163A, com Lote 02 da Quadra A da Rua Dr. Rubens Savastano, 
Loteamento Reserva das Figueiras, propriedade de Marcia Cristina Saraiva Gonzalez 
Sammarco, Matrícula n. 182.286; deste, segue em curva a esquerda, com AC= 36°06'28”, 
R= 50,00 e D= 31,51m, até o vértice 163B, de coordenadas N 7.434.590,291 m. e E 
406.510,669m, confrontando com Lote 01 da Quadra A da Rua Dr. Rubens Savastano, 
Loteamento Reserva das Figueiras, propriedade de Fabiano Fernandes Chagas e sua 
mulher Silvia Szulman Chagas, Matrícula n. 182.285; deste, segue em curva a esquerda, 
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com AC= 5°45'09”, R= 50,00 e D= 5,02m, até o vértice 163C, de coordenadas N 
7.434.586,106 m. e E 406.507,900m, confrontando com uma Viela, Matrícula n. 163.065 
F.A; deste, segue em curva a esquerda, com AC= 31°47'57”, R= 50,00 e D= 27,75m, até o 
vértice 164, de coordenadas N 7.434.559,609 m. e E 406.500,942m, confrontando com 
Lote 13 da Quadra B da Rua Dr. Rubens Savastano, Loteamento Reserva das Figueiras, 
propriedade de Jorge Luiz Beluco, Matrícula n. 182.304; deste, segue em curva a esquerda, 
com AC= 3°22'40”, R= 410,00 e D= 24,17m, até o vértice 164A, de coordenadas N 
7.434.535,473 m. e E 406.502,154m, confrontando com Lote 12 da Quadra B da Rua Dr. 
Rubens Savastano, Loteamento Reserva das Figueiras, propriedade de Eduardo Lacerda 
Lima e Antonio da Silva Alho Neto, Matrícula n. 182.303; deste, segue em curva a esquerda, 
com AC= 3°24'30”, R= 410,00 e D= 24,39m, até o vértice 164B, de coordenadas N 
7.434.511,232 m. e E 406.504,817m, confrontando com Lote 11 da Quadra B da Rua Dr. 
Rubens Savastano, Loteamento Reserva das Figueiras, propriedade de Vicente Lourenço 
e sua mulher Célia Andrade da Rocha Lourenço, Matrícula n. 182.302; deste, segue em 
curva a esquerda, com AC= 2°07'52”, R= 410,00 e D= 15,25m, até o vértice 164C, de 
coordenadas N 7.434.496,173 m. e E 406.507,212m, confrontando com Lote 10 da Quadra 
B da Rua Dr. Rubens Savastano, Loteamento Reserva das Figueiras, propriedade de 
Teresa Leite Machado, Matrícula n. 182.301; deste, segue em curva a esquerda, com AC= 
2°07'02”, R= 410,00 e D= 15,15m, até o vértice 164D, de coordenadas N 7.434.481,310 m. 
e E 406.510,145m, confrontando com o Imóvel nº 91, Lote 09 da Quadra B da Rua Dr. 
Rubens Savastano, Loteamento Reserva das Figueiras, propriedade de André Boschetti 
Oliva e sua mulher Cristiana Martins Rodrigues Oliva, Matrícula n. 182.300; deste, segue 
em curva a esquerda, com AC= 2°06'26”, R= 410,00 e D= 15,08m, até o vértice 164E, de 
coordenadas N 7.434.466,634 m. e E 406.513,607m; deste, segue em curva a esquerda, 
com AC= 2°06'06”, R= 410,00 e D= 15,04m, até o vértice 164F, de coordenadas N 
7.434.452,133 m. e E 406.517,595m, confrontando do vértice 164D até o vértice 164F, com 
os Lotes 07 e 08 da Quadra B da Rua Dr. Rubens Savastano, Loteamento Reserva das 
Figueiras, propriedade de Carlos Eduardo Simão e sua mulher Ana Maria Araújo Simão, 
Matrícula n. 203.620; deste, segue em curva a esquerda, com AC= 2°05'51”, R= 410,00 e 
D= 15,01m, até o vértice 164G, de coordenadas N 7.434.437,817 m. e E 406.522,103m, 
confrontando com Lote 06 da Quadra B da Rua Dr. Rubens Savastano, Loteamento Reserva 
das Figueiras, propriedade de Carlos Eduardo Simão e sua mulher Ana Maria Araújo Simão, 
Matrícula n. 182.297; deste, segue em curva a esquerda, com AC= 2°05'46”, R= 410,00 e 
D= 15,00m, até o vértice 164H, de coordenadas N 7.434.423,685 m. e E 406.527,129m, 
confrontando com Lote 05 da Quadra B da Rua Dr. Rubens Savastano, Loteamento Reserva 
das Figueiras, propriedade de Newton Roberto Ribeiro e sua mulher Rosana Maria Vilaça 
Ribeiro, Matrícula n. 182.296; deste, segue em curva a esquerda, com AC= 2°05'51”, R= 
410,00 e D= 15,01m, até o vértice 164I, de coordenadas N 7.434.409,736 m. e E 
406.532,672m, confrontando com Lote 04 da Quadra B da Rua Dr. Rubens Savastano, 
Loteamento Reserva das Figueiras, propriedade de Marcus Vinicius Vidigal e Maira de 
Assis Barbosa, Matrícula n. 182.295; deste, segue em curva a esquerda, com AC= 2°06'11”, 
R= 410,00 e D= 15,05m, até o vértice 164J, de coordenadas N 7.434.395,964 m. e E 
406.538,738m, confrontando com Lote 03 da Quadra B da Rua Dr. Rubens Savastano, 
Loteamento Reserva das Figueiras, propriedade de João Felipe Saraiva Gonzalez e sua 
mulher Andréa Trevisan Gonzalez, Matrícula n. 182.294; deste, segue em curva a esquerda, 
com AC= 2°06'37”, R= 410,00 e D= 15,10m, até o vértice 164K, de coordenadas N 
7.434.382,379 m. e E 406.545,328m, confrontando com Lote 02 da Quadra B da Rua Dr. 
Rubens Savastano, Loteamento Reserva das Figueiras, propriedade de G.P.Z. 
Empreendimentos Ltda., Matrícula n. 182.293; deste, segue em curva a esquerda, com 
AC= 1°35'25”, R= 410,00 e D= 11,38m, até o vértice 164L, de coordenadas N 7.434.372,307 
m. e E 406.550,623m, confrontando com Lote 01 da Quadra B da Rua Dr. Rubens 
Savastano, Loteamento Reserva das Figueiras, propriedade de Alexandre de Oliveira 
Ferreira e sua mulher Janaina Duarte, Matrícula n. 182.292; deste, segue em curva a 
esquerda, com AC= 10°56'42”, R= 410,00 e D= 78,32m, até o vértice inicial, confrontando 
com a Área Verde 01 do Loteamento das Figueiras, Matrícula n. 182.281, fechando assim 
o perímetro acima descrito uma área de 11.163,43m² (onze mil, cento e sessenta e três 
metros e quarenta e três decímetros quadrados);
d) Área de Preservação Permanente – APP 3: tem início no vértice 99, de coordenadas no 
Sistema de Projeção UTM, DATUM SAD 69, Meridiano Central 45º, Fuso 23º, sendo N= 
7.434.259,972m e E= 406.528,537m; deste, segue com azimute de 350°33’25” e distância 
de 19,23m, até o vértice 99G, de coordenadas N 7.434.278,945 m. e E 406.525,381m; 
deste, segue com azimute de 351°35’05” e distância de 138,695m, até o vértice 97H, 
de coordenadas N 7.434.416,147m e E 406.505,084m, confrontando do vértice 99 até o 
vértice 97H, com a área de propriedade da Eletropaulo – Eletricidade de São Paulo S/A, 

de 3,874m, até o vértice 97G, de coordenadas N 7.434.413,222m e E 406.507,624m; 
deste, segue com azimute de 142°34'09" e distância de 18,672m, até o vértice 97F, 
de coordenadas N 7.434.398,395m e E 406.518,973m; deste, segue com azimute de 
143°53'05" e distância de 1,616m, até o vértice 97E, de coordenadas N 7.434.397,089m 
e E 406.519,926m; deste, segue com azimute de 143°53'05" e distância de 17,712m, 
até o vértice 97D, de coordenadas N 7.434.382,781m e E 406.530,366m; deste, segue 
com azimute de 151°55'38" e distância de 36,976m, até o vértice 97C, de coordenadas N 
7.434.350,155m e E 406.547,766m; deste, segue com azimute de 147°42'09" e distância 
de 35,280m, até o vértice 97B, de coordenadas N 7.434.320,332m e E 406.566,617m; 
deste, segue com azimute de 141°51'14" e distância de 27,773m, até o vértice 97A, de 
coordenadas N 7.434.298,491m e E 406.583,772m, confrontando do vértice 97H até o 
vértice 97A, com Remanescente 05A; deste cruza o Ribeirão Vidoca e segue com azimute 
de 229°39'55" e distância de 42,24m, até o vértice 98, de coordenadas N 7.434.271,438 
m. e E 406.551,575m; deste, segue com azimute de 244°06'38" e distância de 25,61m, 
até o vértice 99, de coordenadas N 7.434.259,972 m. e E 406.528,537m, confrontando do 
vértice 97A até o vértice 99, com a Avenida Lineu de Moura, fechando assim o perímetro 
do polígono acima descrito uma área de 4.919.93m² (quatro mil, novecentos e dezenove 
metros e noventa e três decímetros quadrados).
IV - Remanescente 05B: parte da Matrícula n. 89.087;
a) Propriedade: Juan Gonzalez Perez, Jesus Gonzalez Perez e Eládia Gonzalez Diz;
b) Situação: Avenida Lineu de Moura, bairro do Serimbura;
c) Medidas e Confrontações: tem início no vértice 160, localizado na divisa com Área 
Institucional do Residencial Esplanada do Sol, Matrícula 67.414, de coordenadas no 
Sistema de Projeção UTM, DATUM SAD 69, Meridiano Central 45º, Fuso 23º, sendo N= 
7.434.647,634m e E= 406.429,937m; deste, segue com azimute de 77°39'42" e distância 

de 15,352m, até o vértice 160J, de coordenadas N 7.434.650,914m e E 406.444,934m; 
deste, segue com azimute de 77°39'42" e distância de 10,726m, até o vértice 160E, de 
coordenadas N 7.434.653,206m e E 406.455,412m, confrontando com a Área Institucional 

169°33'44" e distância de 40,022m, até o vértice 160L, de coordenadas N 7.434.613,847m 
e E 406.462,663m, confrontando com a área propriedade da São Paulo Light S/A, Serviços 

e distância de 11,488m, até o vértice 160F, de coordenadas N 7.434.611,392m e E 
406.451,440m; deste, segue com azimute de 257°39'42" e distância de 30,088m, até o 
vértice 160G, de coordenadas N 7.434.604,962m e E 406.422,047m; deste, segue com 
azimute de 257°39'42" e distância de 6,485m, até o vértice 121E, de coordenadas N 
7.434.603,577m e E 406.415,713m; deste, segue com azimute de 257°39'42" e distância 
de 30,077m, até o vértice 121D, de coordenadas N 7.434.597,150m e E 406.386,330m; 
deste, segue com azimute de 257°39'42" e distância de 43,327m, até o vértice 121C, de 
coordenadas N 7.434.587,891m e E 406.344,004m, confrontando do vértice 160L até 

339°33'46" e distância de 6,008m, até o vértice 122A, de coordenadas N 7.434.593,521m 
e E 406.341,906m; deste, segue com azimute de 351°15'24" e distância de 16,830m, 
até o vértice 123, de coordenadas N 7.434.610,155m e E 406.339,348m; deste, segue 
com azimute de 357°33'08" e distância de 17,516m, até o vértice 123A, de coordenadas 
N 7.434.627,655m e E 406.338,600m, confrontando do vértice 121C até o vértice 123A, 
com a propriedade da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, Matrícula 183.069; 

121G, de coordenadas N 7.434.636,804m e E 406.380,425m; deste, segue com azimute de 
77°39'42" e distância de 30,005m, até o vértice 121H, de coordenadas N 7.434.643,216m 
e E 406.409,737m; deste, segue com azimute de 77°39'42" e distância de 6,030m, até 
o vértice 160i, de coordenadas N 7.434.644,504m e E 406.415,627m; deste, segue com 
azimute de 77°39'42" e distância de 14,648m, até o vértice inicial, confrontando do vértice 
123A até o vértice 160, com a Área Remanescente 05C, fechando assim o perímetro do 
polígono acima descrito uma área de 4.863,43m² (quatro mil, oitocentos e sessenta e três 
metros e quarenta e três decímetros quadrados);
d) Área de Preservação Permanente – APP 1: tem início no vértice 121G, de coordenadas 
no Sistema de Projeção UTM, DATUM SAD 69, Meridiano Central 45º, Fuso 23º, sendo N= 
7.434.636,804m e E= 406.380,425m; deste, segue com azimute de 77°39'42" e distância 
de 30,005m, até o vértice 121H, de coordenadas N 7.434.643,216m e E 406.409,737m, 

166°35'57" e distância de 2,629m, até o vértice 121i, de coordenadas N 7.434.640,658m e 
E 406.410,347m; deste, segue com azimute de 171°45'57" e distância de 37,467m, até o 
vértice 121E, de coordenadas N 7.434.603,577m e E 406.415,713m, confrontando do vértice 

257°39'42" e distância de 30,077m, até o vértice 121D, de coordenadas N 7.434.597,150m 

azimute de 351°45'57" e distância de 38,267m, até o vértice 121F, de coordenadas N 
7.434.635,022m e E 406.380,850m; deste, segue com azimute de 346°35'57" e distância 
de 1,832m, até o vértice inicial, confrontando do vértice 121D até o vértice 121G, com o 
Remanescente 05B, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito uma área de 
1.202,93m² (mil, duzentos e dois metros e noventa e três decímetros quadrados);
e) Área de Preservação Permanente – APP 2 :tem início no vértice 160, de coordenadas 
no Sistema de Projeção UTM, DATUM SAD 69, Meridiano Central 45º, Fuso 23º, sendo N= 
7.434.647,634m e E= 406.429,937m; deste, segue com azimute de 77°39'42" e distância 
de 15,352m, até o vértice 160J, de coordenadas N 7.434.650,914m e E 406.444,934m, 
confrontando com a Área Institucional do Residencial Esplanada do Sol, Matrícula 67.414; 

160K, de coordenadas N 7.434.646,434m e E 406.445,927m; deste, segue com azimute de 
171°03'33" e distância de 35,473m, até o vértice 160F, de coordenadas N 7.434.611,392m 
e E 406.451,440m, confrontando do vértice 160J até o vértice 160F, com o Remanescente 

vértice 160G, de coordenadas N 7.434.604,962m e E 406.422,047m, confrontando com 

36,325m, até o vértice 160H, de coordenadas N 7.434.640,852m e E 406.416,436m; deste, 
segue com azimute de 347°30'15" e distância de 3,741m, até o vértice 160I, de coordenadas 
N 7.434.644,504m e E 406.415,627m, confrontando do vértice 160G até o vértice 160i 

14,649m, até o vértice inicial, confrontando com o Remanescente 05C, fechando assim o 
perímetro do polígono acima descrito uma área de 1.202,54m² (mil, duzentos e dois metros 
e cinquenta e quatro decímetros quadrados).
V - Remanescente 05D: parte da Matrícula n. 89.087;
a) Propriedade: Juan Gonzalez Perez, Jesus Gonzalez Perez e Eládia Gonzalez Diz;
b) Situação: Avenida Lineu de Moura, bairro do Serimbura;
c) Medidas e Confrontações: tem início no vértice 100 localizado no alinhamento da 
Avenida Lineu de Moura, divisa com a área de propriedade da Eletropaulo – Eletricidade 
de São Paulo S/A, Matrícula 90.235, ponto este de coordenadas no Sistema de Projeção 

7.434.254,539m e E 406.516,262m; deste, segue com azimute de 249°35’44” e distância 
de 13,77m, até o vértice 101, de coordenadas N 7.434.249,736m e E 406.503,351m; deste, 
segue com azimute de 252°22'03" e distância de 11,38m, até o vértice 102, de coordenadas 
N 7.434.246,288m e E 406.492,504m; deste, segue em curva a direita, com AC= 2°26'14”, 
R= 269,00 e D= 11,44m, até o vértice 99C, de coordenadas N 7.434.243,143m e E 
406.481,503m; deste, segue em curva a direita, com AC= 5°51'57”, R= 269,00 e D= 
27,54m, até o vértice 103, de coordenadas N 7.434.237,513m e E 406.454,557m; deste, 
segue em curva a direita, com AC= 28°38'50”, R= 92,00 e D= 46,25m, até o vértice 104, 
de coordenadas N 7.434.244,198m e E 406.409,279m; deste, segue em curva a direita, 
com AC= 10°47'47”, R= 138,50 e D= 26,10m, até o vértice 105, de coordenadas N 
7.434.256,875m e E 406.386,511m; deste, segue com azimute de 306°00’27” e distância 
de 17,19m, até o vértice 106, de coordenadas N 7.434.266,979m e E 406.372,608m; 
deste, segue com azimute de 308°55'32" e distância de 43,38m, até o vértice 107, de 
coordenadas N 7.434.294,234m e E 406.338,861m; deste, segue com azimute de 
309°07’15” e distância de 109,50m, até o vértice 108, de coordenadas N 7.434.363,326m 
e E 406.253,908m, confrontando do vértice 100 até o vértice 108, com a Avenida Lineu de 
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até o vértice 109, de coordenadas N 7.434.401,183m e E 406.286,478m, confrontando 
com a propriedade da Druída de Desenvolvimento Ltda, área esta ocupada pela Linha 
de Transmissão de Energia Elétrica da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica 

129°01'11" e distância de 240,387m, até o vértice 108F, de coordenadas N 7.434.249,838m 
e E 406.473,242m; deste, segue em curva a esquerda, com AC= 1°22'58”, R= 260,500 e D= 
6,287m, até o vértice 108G, de coordenadas N 7.434.251,364m e E 406.479,341m; deste, 
segue em curva a esquerda, com AC= 2°25'47”, R= 260,500 e D= 11,047m, até o vértice 
108H, de coordenadas N 7.434.254,399m e E 406.489,962m; deste, segue com azimute 
de 72°22’03” e distancia de 11,14m, até o vértice 108I, de coordenadas N 7.434.257,775m 
e E 406.500,581m; deste, segue com azimute de 70°10’51” e distancia de 15,19m, até 
o vértice 108J, de coordenadas N 7.434.262,924m e E 406.514,868m; confrontando do 

azimute de 170°33’30 e distancia de 8,50m, até o vértice 100, ponto inicial desta descrição, 
confrontando com a área de propriedade da Eletropaulo – Eletricidade de São Paulo S/A, 
Matrícula 90.235, fechando assim o perímetro acima descrito uma área de 11.597,50m² 
(onze mil, quinhentos e noventa e sete metros e cinquenta decímetros quadrados).
VI - Remanescente 06A: parte da Matrícula n. 89.087;
a) Propriedade: Juan Gonzalez Perez, Jesus Gonzalez Perez e Eládia Gonzalez Diz;
b) Situação: Avenida Lineu de Moura, bairro do Serimbura;
c) Medidas e Confrontações: tem início no vértice 11D localizado no alinhamento da 
Av. Prof. Alfredo Fernandes de Almeida – Via Oeste, divisa com a Matrícula n. 105.143, 

SAD 69, Fuso 23º, Meridiano Central 45º, sendo N 7.433.126,012m e E 406.255,058m; 
deste, segue confrontando com a Av. Prof. Alfredo Fernandes de Almeida – Via Oeste, 
até o vértice 11F, com azimutes e distâncias a seguir:  azimute de 188°31'36" e distância 
de 103,717m, até o vértice 11E, de coordenadas N 7.433.023,441m e E 406.239,680m; 
azimute de 188°31'36" e distância de 285,705m, até o vértice 11F, de coordenadas N 

área Remanescente 06, até o vértice 10A, com azimutes e distâncias a seguir: azimute de 
352°42'03" e distância de 10,570m, até o vértice 11G, de coordenadas N 7.432.751,379m 
e E 406.195,976m; azimute de 354°26'04" e distância de 20,000m, até o vértice 11H, de 
coordenadas N 7.432.771,284m e E 406.194,036m; azimute de 356°42'10" e distância de 
20,000m, até o vértice 11I, de coordenadas N 7.432.791,251m e E 406.192,886m; azimute 
de 358°58'16" e distância de 20,000m, até o vértice 11J, de coordenadas N 7.432.811,248m 
e E 406.192,527m; azimute de 1°14'22" e distância de 20,000m, até o vértice 11K, de 
coordenadas N 7.432.831,243m e E 406.192,959m; azimute de 3°27'18" e distância de 
19,068m, até o vértice 11L, de coordenadas N 7.432.850,277m e E 406.194,108m; azimute 
de 5°40'14" e distância de 20,000m, até o vértice 11M, de coordenadas N 7.432.870,179m 
e E 406.196,085m; azimute de 7°56'20" e distância de 20,000m, até o vértice 11N, de 
coordenadas N 7.432.889,987m e E 406.198,847m; azimute de 8°31'36" e distância de 
241,615m, até o vértice 10A, de coordenadas N 7.433.128,931m e E 406.234,671m; deste, 

e distância de 20,595m, até o vértice 11D, ponto inicial desta descrição, fechando assim 
o perímetro acima descrito uma área de 7.039,08m² (sete mil, trinta e nove metros e oito 
decímetros quadrados).
VII - Área A1: parte da Matrícula n. 94.480;
a) Propriedade: Juan Gonzalez Perez;
b) Situação: Avenida Lineu de Moura, bairro do Serimbura;
c) Medidas e Confrontações: começa no ponto denominado “A1”, de coordenadas 
Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM – Datum Córrego Alegre, E=406.076,53m 
e N=7.434.434,14m referentes ao Meridiano Central -45°, cravado junto ao alinhamento 
predial impar da Avenida Lineu de Moura, bairro Serimbura, e a divisa da propriedade de 
Juan Gonzalez Perez, Matrícula n. 94.481. Daí segue confrontando com alinhamento predial 
impar da Avenida Lineu de Moura, com azimute de 311°22’20” e distancia de 400,03m, 
até o ponto denominado “A2”, de coordenadas E 405.776,33m e N 7.434.698,54m; 
segue com azimute de 311°22’20” e distancia de 215,25m, até o ponto denominado “A3”, 

a confrontar com a divisa da propriedade de Tereza Morgado dos Santos, Matrícula n. 
86.258, com azimute de 228°15’14” e distancia de 2,21m, até o ponto denominado “A4”, 

confrontar com a área remanescente da Matrícula n. 94.480, com azimute de 131°24’16” 
e distancia de 615,58m, até o ponto denominado ‘A5”, de coordenadas E 406.074,87m e 

Juan Gonzalez Perez, Matrícula n. 94.481, com azimute de 40°39’47” e distancia de 2,54m, 
até o ponto de partida destas divisas, fechando assim um perímetro que caracteriza uma 
área de 1.456,32m² (mil, quatrocentos e cinquenta e seis metros e trinta e dois decímetros 
quadrados).
VIII - Área A2: parte da Matrícula n. 94.481;
a) Propriedade: Juan Gonzalez Perez;
b) Situação: Avenida Lineu de Moura, bairro do Serimbura;
c) Medidas e Confrontações: tem início no vértice G, localizado no alinhamento da 
Avenida Lineu de Moura, divisa com o imóvel de Matrícula 94.480 – 1º RI, ponto este de 
coordenadas no Sistema de Projeção UTM, DATUM SIRGAS 2000, Meridiano Central 45º, 
Fuso 23º, sendo N= 7.434.426,017 m. e E= 406.050,819m; deste, segue confrontando com 
a Avenida Lineu de Moura, até o vértice F, com azimutes e distâncias a seguir: azimute 
de 130°58'40" e distância de 30,607m, até o vértice F1, de coordenadas N 7.434.405,946 
m. e E 406.073,926m; azimute de 130°58'40" e distância de 37,393m, até o vértice F, 

confrontando com o Imóvel de Matrícula 3.948 – 1º RI, com azimute de 220°29'37" e distância 
de 3,189m, até o vértice F2, de coordenadas N 7.434.378,999 m. e E 406.100,085m; deste, 

com azimute de 310°52'07" e distância de 68,001m, até o vértice A5, de coordenadas N 

Imóvel de Matrícula 94.480 – 1º RI, com azimute de 40°31'38" e distância de 3,319m, até 
o vértice G, início desta descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito 
uma área de 221,28m² (duzentos e vinte e um metros e vinte e oito decímetros quadrados).
IX - Área A3: parte da Matrícula n. 109.023;
a) Propriedade: Camper - Empreendimentos Imobiliários e Recreativos Ltda;
b) Situação: Avenida Lineu de Moura, bairro do Serimbura;

c) Medidas e Confrontações: tem início no vértice 200, localizado no alinhamento da 
Avenida Lineu de Moura, divisa com a propriedade da Prefeitura Municipal de São José 
dos Campos, Matrícula n. 209.859, de coordenadas no Sistema de Projeção UTM, DATUM 
SAD69, Meridiano Central 45º, Fuso 23º, sendo N=7.434.251,071 m. e E=406.361,337m; 
deste, segue com azimute de 130°04'37" e distância de 4,07m, até o vértice 200A, de 
coordenadas N 7.434.248,451 m. e E 406.364,451m; deste, segue em curva a esquerda com 
Raio de 128,38m, Desenvolvimento de 41,19m e Ângulo Central de 18°23’01”, até o vértice 
192A, de coordenadas N 7.434.227,405 m. e E 406.399,657m, confrontando com Avenida 

de 6,89m, até o vértice 192B, de coordenadas N 7.434.224,169 m. e E 406.393,577m, 

com azimute de 302°41'34" e distância de 44,61m, até o vértice 124, de coordenadas N 
7.434.248,265 m. e E 406.356,034m, confrontando com a área Remanescente da Matrícula 

até o vértice 200, ponto inicial desta descrição, confrontando com a área de Matrícula n. 
209.859, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito uma área de 192,02m² 
(cento e noventa e dois metros e dois decímetros quadrados).
X - Área A4: parte da Matrícula n. 105.142;
a) Propriedade: Associação Cultural Recreativa e Esportiva Vale do Paraíba – ACREVALE;
b) Situação: Avenida Lineu de Moura, bairro do Serimbura;
c) Medidas e Confrontações: tem início no vértice 192A localizado no alinhamento da 
Avenida Lineu de Moura, divisa com Área A3-Parte da Matrícula 109.023, ponto este de 
coordenadas no Sistema de Projeção UTM, DATUM SAD69, Meridiano Central 45º, Fuso 
23º, sendo N=7.434.227,405 m. e E=406.399,657m; deste, segue em curva a esquerda 
com Raio de 128,00m, Desenvolvimento de 34,04m e Ângulo Central de 15º14’30”, até o 
vértice 193A, de coordenadas N 7.434.218,578 m. e E 406.432,433m; deste, segue em 
curva a esquerda com Raio de 128,00m, Desenvolvimento de 60,62m e Ângulo Central 
de 27°08’08”, ate o vértice 124, de coordenadas N 7.434.224,974 m. e E 406.492,148m; 
deste, segue, em curva a esquerda com Raio de 128,00m, Desenvolvimento de 1,11m 
e Ângulo Central de 00°29’42”, até o vértice PCC6A, de coordenadas N 7.434.223,869 
m. e E 406.492,168m; deste, segue com azimute de 75°47'01" e distância de 10,31m, 
até o vértice 7A, de coordenadas N 7.434.226,401 m. e E 406.502,163m; deste, segue 
com azimute de 75°46'56" e distância de 3,19m, até o vértice PC8A, de coordenadas 
N 7.434.227,184 m. e E 406.505,254m; deste, segue em curva a direita com Raio de 
68,00m, Desenvolvimento de 15,39m e Ângulo Central de 12°58’09”, até o vértice 8B, de 
coordenadas N 7.434.229,099 m. e E 406.520,493m; deste, segue em curva a direita com 
Raio de 68,00m, Desenvolvimento de 13,45m e Ângulo Central de 11°19’44”, até o vértice 
8C, de coordenadas N 7.434.227,933 m. e E 406.533,866m; confrontando com a Avenida 
Lineu de Moura; deste segue em curva a direita com Raio de 68,00m, Desenvolvimento de 
41,97 e Ângulo Central de 35°22’02”, até o vértice PT9A, de coordenadas N 7.434.208,325 
m. e E 406.570,228m; deste, segue com azimute de 137°31'40" e distância de 28,09m, 
até o vértice 11A de coordenadas N 7.434.187,606 m. e E 406.589,195m, confrontando 

215°52'23" e distância de 10,80m, até o vértice 249, de coordenadas N 7.434.178,857 m. 
e E 406.582,869m, confrontando com Avenida Professor Alfredo Fernandes de Almeida, 
Via Oeste; deste, segue em curva a esquerda com Raio de 24,10m, Desenvolvimento de 
12,79m e Ângulo Central de 30°25’06”, até o vértice 250, de coordenadas N 7.434.189,845 
m. e E 406.576,611m; deste, segue com azimute de 315°07'39" e distância de 14,93m, até 
o vértice 251, de coordenadas N 7.434.200,426 m. e E 406.566,076m; deste, segue em 
curva a esquerda com Raio de 64,10m, Desenvolvimento de 25,32m e Ângulo Central de 
22°38’03”, até o vértice 252, de coordenadas N 7.434.214,425 m. e E 406.545,173m; deste, 
segue com azimute de 275°37'46" e distância de 10,43m, até o vértice 253, de coordenadas 
N 7.434.215,449 m. e E 406.534,789m; deste, segue em curva a esquerda com Raio de 
3,50m, Desenvolvimento de 4,34m e Ângulo Central de 70°59’17”, até vértice 254, de 
coordenadas N 7.434.218,214 m. e E 406.531,810m; deste, segue em curva a esquerda 
com Raio de 64,00m, Desenvolvimento de 16,06m e Ângulo Central de 14°22’48”, até 
vértice 255, de coordenadas N 7.434.219,015 m. e E 406.515,809m; deste, segue em curva 
a direita com Raio de 12,50m, Desenvolvimento de 3,64m e Ângulo Central de 16°41’07”, 
até o vértice 256, de coordenadas N 7.434.219,269 m. e E 406.512,191m; deste, segue 
com azimute de 282°21'46" e distância de 5,65m, até o vértice 257, de coordenadas N 
7.434.220,479 m. e E 406.506,673m; deste, segue em curva a esquerda com Raio de 7,50m, 
Desenvolvimento de 3,72m e Ângulo Central de 28°25’39”, até o vértice 258, de coordenadas 
N 7.434.220,360 m. e E 406.502,992m; deste, segue com azimute de 253°56'07" e distância 
de 22,40m, até o vértice 259, de coordenadas N 7.434.214,162 m. e E 406.481,468m; 
deste, segue em curva a esquerda com Raio de 13,50m, Desenvolvimento de 11,26m e 
Ângulo Central de 47°46’26”, até o vértice 260, de coordenadas N 7.434.207,141 m. e E 
406.473,087m; deste, segue em curva a esquerda com Raio de 29,50m, Desenvolvimento 
de 5,10m e Ângulo Central de 9°54’20”, até o vértice 261, de coordenadas N 7.434.202,448 
m. e E 406.471,107m; deste, segue com azimute de 246°05'22" e distância de 24,20m, 
até o vértice 262, de coordenadas N 7.434.192,639 m. e E 406.448,984m; deste, segue 
com azimute de 336°05'22" e distância de 2,79m, até o vértice 263, de coordenadas N 
7.434.195,192 m. e E 406.447,852m; deste, segue em curva a esquerda com Raio de 
27,50m, Desenvolvimento de 26,42m e Ângulo Central de 55°03’22”, até o vértice 264, de 
coordenadas N 7.434.211,038 m. e E 406.427,975m; deste, segue em curva a esquerda 
com Raio de 107,50m, Desenvolvimento de 4,18m e Ângulo Central de 2°13’32”, até o 
vértice 265, de coordenadas N 7.434.211,916 m. e E 406.423,893m; deste, segue em 
curva a esquerda com Raio de 9,00m, Desenvolvimento de 4,75m e Ângulo Central de 
30°14’21”, até o vértice 266, de coordenadas N 7.434.211,764 m. e E 406.419,201m; deste, 
segue em curva a direita com Raio de 2,50m, Desenvolvimento de 2,91m e Ângulo Central 
de 66°41’59”, até o vértice 267, de coordenadas N 7.434.212,539 m. e E 406.416,563m; 
deste, segue em curva a esquerda com Raio de 9,00m, Desenvolvimento de 4,75m e 
Ângulo Central de 30°14’21”, até o vértice 268, de coordenadas N 7.434.215,205 m. e E 
406.412,699m; deste, segue em curva a direita com Raio de 107,50m, Desenvolvimento de 
21,15m e Ângulo Central de 11°16’27”, até o vértice 192B, de coordenadas N 7.434.224,169 
m. e E 406.393,577m, confrontando com a área Remanescente da Matrícula n. 105.142; 

vértice 192A, ponto inicial desta descrição, confrontando com a Área A3-Parte da Matrícula 
109.023, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito uma área de 2.119,20m² 
(dois mil, cento e dezenove metros e vinte decímetros quadrados).
XI - Área A5 - Gleba 4: Matrícula n. 178.059;
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a) Propriedade: Juan Gonzales Perez, Jesus Gonzalez Perez e Eládia Gonzalez Diz;
b) Situação: Avenida Lineu de Moura, bairro do Serimbura;
c) Medidas e Confrontações: uma Gleba de Terras denominada Gleba 4, localizada no 
Bairro do Serimbura, desta cidade, comarca e 1ª circunscrição imobiliária de São José dos 
Campos, com as seguintes medidas e confrontações: Terreno Urbano, de formato irregular, 
sem benfeitorias, cujo perímetro inicia no ponto n° 5174 (Coordenadas N=7.434.839,0323, 
E=405.365,8326 Sistema de Projeção Plano-Retangular U.T.M., Datum Córrego Alegre, 

(Coordenadas N=7.433.566,721, E=406.897.228, h=576,908) e Marco B17 (Coordenadas 
N=7.434.567,941, E=407.037,767, h=572,340), do Anel Viário de São José dos Campos), 
localizado no alinhamento de numeração impar da Avenida Lineu de Moura, Antiga Estrada 
Municipal dos Lima, distante 211,68m do imóvel n° 1799 da referida Avenida Lineu de 
Moura, divisa com a propriedade de Juan Gonzalez Perez e Jesus Gonzalez Perez, e 
deste ponto, segue pelo alinhamento da referida Avenida Lineu de Moura, com o qual 

de Desenvolvimento Ltda., ocupada pelas Linhas de Transmissão de Energia Elétrica 

Juan Gonzalez Perez e Jesus Gonzalez Perez, até o ponto inicial n° 5174, passando pelos 
pontos abaixo relacionados, com os seguintes rumos e respectivas distâncias, conforme 

distância de 11,01m, fechando assim o perímetro, com uma área de 241,16m² (duzentos e 
quarenta e um metros e dezesseis decímetros quadrados).
XII - Área A6 - Gleba 3: Matrícula n. 178.058;
a) Propriedade: Juan Gonzales Perez, Jesus Gonzalez Perez e Eládia Gonzalez Diz;
b) Situação: Avenida Lineu de Moura, bairro do Serimbura;
c) Medidas e Confrontações: uma Gleba de Terras denominada Gleba 3, localizada no 
Bairro do Serimbura, desta cidade, comarca e 1ª circunscrição imobiliária de São José 
dos Campos, com as seguintes medidas e confrontações: Terreno Urbano, de formato 
irregular, plano, sem benfeitorias, cujo perímetro inicia no ponto n° 5172 (coordenadas 
N=7.434.877,8924, E=405.434,4766 sistema de Projeção Plano-Retangular U.T.M., Datum 

Marco B12 (Coordenadas N=7.433.566,721, E=406.897.228, h=576.908) e Marco B17 
(Coordenadas N=7.434.567,941, E=407.037,767, h=572,340), do Anel Viário de São José 
cos Campos), localizado no alinhamento de número impar da Avenida Lineu de Moura, 
distante 132,80m do imóvel n° 1.799 da Avenida Lineu de Moura, antiga Estrada Municipal 
dos Lima, divisa com a Faixa da Druida de Desenvolvimento Ltda, ocupada pelas Linhas 
de Transmissão de Energia Elétrica, Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica 
S/A, e segue confrontando com a referida avenida Lineu de Moura, no sentido Bairro-

ainda pela margem da referida Avenida Lineu de Moura, em segmento de curva de Raio 

com o imóvel de n° 1799 da avenida Lineu de Moura até o ponto n° 4114, passando pelos 
pontos abaixo relacionados , com os seguintes rumos e respectivas distâncias, conforme 

confrontando com o imóvel de propriedade de Juan Gonzalez Perez e Jesus Gonzales 
Perez, até o ponto n° 5161, passando pelos pontos abaixo relacionados, com os seguintes 

da Druida de Desenvolvimento Ltda., ocupadas pelas Linhas de Transmissão de Energia 
Elétrica, Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica S/A, até o ponto inicial, n° 

chando assim o perímetro, 
com uma área de 2.450,81m² (dois mil, quatrocentos e cinquenta metros e oitenta e um 
decímetros quadrados).
Parágrafo único.  As Áreas acima descritas totalizam 51.538,50 m² (cinquenta e um mil, 
quinhentos e trinta e oito metros e cinquenta decímetros quadrados), estão avaliadas em 
R$ 12.596.224,97 (doze milhões, quinhentos e noventa e seis mil, duzentos e vinte e quatro 
reais e noventa e sete centavos) e mais bem caracterizadas nos Memoriais Descritivos, 
Planta e Laudo de Avaliação inclusos, que são partes integrantes desta Lei.
Art. 3º  As permutantes responderão pelas despesas e tributos que se originarem da 
escritura da permuta ora autorizada, com relação aos imóveis que vierem a lhes pertencer 
em razão desta Lei, bem como dos registros no Cartório competente.
Art. 4º  Fica acordado entre as permutantes que não haverá qualquer restituição ou 
compensação, por parte do Município, da diferença dos valores entre os imóveis 
permutados, decorrente das avaliações apresentadas.
Art. 5º  As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, consignadas no respectivo orçamento.
Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São José dos Campos, 18 de dezembro de 2018.
Felicio Ramuth
Prefeito
Marcelo Pereira Manara
Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade
Paulo Roberto Guimarães Junior
Secretário de Mobilidade Urbana 
José Turano Junior
Secretário de Gestão Habitacional e Obras
Melissa Pulice da Costa Mendes
Secretária de Apoio Jurídico
Registrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos 
dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito.
Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio Legislativo
(Projeto de Lei n. 499/2018, de autoria do Poder Executivo)
Mensagem n. 61/SAJ/DAL/18

Decretos
DECRETO N. 18.010, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018.
Revoga os Decretos n. 17.196 e n. 17.197, de 16 de setembro de 2016, que dispõem 
respectivamente sobre as permissões de uso dos Quiosques 3 e 4, localizados na Orla da 
Avenida São José.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990;
Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 62.506/16;
D E C R E T A:
Art. 1º  Fica revogado o Decreto n. 17.196, de 16 de setembro de 2016, que “Dispõe sobre 
a permissão de uso do Quiosque 03, localizado na extensão da Orla da Avenida São José, 
à Trem Paulista Lanchonete Ltda. ME, e dá outras providências.”.
Art. 2º  Fica revogado o Decreto n. 17.197, de 16 de setembro de 2016, que “Dispõe sobre 
a permissão de uso do Quiosque 04, localizado na extensão da Orla da Avenida São José, 
à Chaparral Conveniência Ltda. EPP, e dá outras providências.”.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São José dos Campos, 29 de novembro de 2018.
Felicio Ramuth
Prefeito
José de Mello Corrêa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças
Marcelo Pereira Manara
Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade
Alberto Alves Marques Filho
Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico
Antero Alves Baraldo
Secretário de Proteção ao Cidadão
Melissa Pulice da Costa Mendes
Secretária de Apoio Jurídico
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte 
e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito.
Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio Legislativo

DECRETO N. 18.022, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre a permissão de uso de área de domínio público municipal ao Rotary Club São 
José dos Campos Satélite.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990;
Considerando a proposta do Rotary Club São José dos Campos Satélite em ofertar cursos 

e incentivar o empreendedorismo em busca da complementação de renda para as famílias 
que mais precisam;
Considerando, ainda, a possibilidade da realização de palestras e seminários educativos 
visando a prevenção ao uso de drogas;
Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 114.413/18;
D E C R E T A:
Art. 1º  Fica permitido ao Rotary Club São José dos Campos Satélite, com sede social 
na cidade de São José dos Campos - São Paulo, o uso do bem imóvel integrante do 
patrimônio público municipal, localizado na Rua Itapoá, s/nº, Jardim Satélite, mais bem 
descrito e caracterizado no Memorial Descritivo e ilustrado na Planta e Projeto, devidamente 
aprovados pelo Município e encartados no Processo Administrativo n. 114.413/18.
Art. 2º  A permissão de que trata este Decreto destina-se exclusivamente para o 
desenvolvimento da atividade que fortaleçam a interação dos jovens dentro da comunidade 
oferecendo cursos e desenvolvendo programas estruturados, trabalhar com a comunidade 

de prevenção do uso indevido de drogas por jovens e adolescentes através de palestras e 
seminários educativos para a comunidade.
Art. 3º  A presente permissão de uso é a titulo precário, gratuito e por prazo determinado de 
doze meses, a contar da data da publicação deste Decreto, podendo, porém, ser revogada 
a qualquer momento, sem que assista à permissionária o direito a qualquer indenização.
Art. 4º Fica vedada a promoção e/ou propaganda pessoal, comercial e/ou política partidária, 
por qualquer meio e/ou forma de comunicação, sob pena de revogação dessa permissão.
Art. 5º  Todas as obras a serem implantadas no bem imóvel ora permissionado serão 
executadas sob as expensas e responsabilidade da permissionária, as quais se 
incorporarão à área em questão, não serão objeto de indenização e tampouco permitirão à 
permissionária o direito de retenção.
Art. 6º  Caberá à permissionária a manutenção do bem imóvel, conservando-a 
permanentemente em bom estado, enquanto durar a permissão, procedendo as medidas 

Art. 7º  A permissionária será responsável pelo pagamento de todas e quaisquer despesas 
decorrentes da utilização do bem imóvel, inclusive pelas tarifas de água, energia elétrica e 
telefonia, durante o período da presente permissão.

outros advindos de atividades exercidas sobre o bem imóvel, objeto da presente permissão 
serão de responsabilidade exclusiva da permissionária.
Art. 9º  A presente permissão de uso será revogada se o bem imóvel ora permissionado, no 
todo ou em parte, vier a ser dada destinação diversa da prevista neste Decreto.
Art. 10º  É vedada a transferência desta permissão à terceiros, sob pena de sua revogação.
Art. 11º Após o término da permissão de uso em questão, o Rotary Club São José dos 
Campos Satélite obriga-se a deixar o bem público municipal desimpedido de todas e 
quaisquer instalações utilizadas.
Art. 12.  A permissionária se obrigará, sob pena de revogação deste e mediante termo 
de permissão de uso lavrado em livro próprio do Município, a observar restritamente as 
disposições deste Decreto.
Art. 13º  As peculiaridades não previstas neste Decreto e no Termo de Permissão de 
Uso serão resolvidas por ato do Prefeito, depois de ouvidos os órgãos competentes do 
Município.
Art. 14º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
São José dos Campos, 10 de dezembro de 2018.
Felicio Ramuth
Prefeito
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