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LEI Nº 821, de 18 Maio de 2021. 

 

“DISPÕE SOBRE A DESAFETAÇÃO DE 

IMÓVEIS URBANOS AUTORIZANDO O PODER 

EXECUTIVO A PROCEDER A DOAÇÃO AO 

CDHU – A COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E 

URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.” 

 

ALTAIR RODRIGUES VIEIRA, prefeito do 

município de Campina do Monte Alegre, no uso de 

suas atribuições legais conferidas pelo Art. 109 da Lei 

Orgânica Municipal,  

 

 FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e 

eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 

 

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a alienar à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, por doação, os seguintes 

imóveis pertencentes à Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre, e situados no município 

de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São Paulo, especificados no 

parágrafo seguinte: 

 

§1º. Os lotes a serem doados e respectivas quadras: 

 

QUADRA LOTE MATRÍCULA 

A 

1 15.569 

2 15.570 

3 15.571 

4 15.572 

5 15.573 

6 15.574 

7 15.575 
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8 15.576 

B 

1 15.577 

2 15.578 

3 15.579 

4 15.580 

5 15.581 

6 15.582 

7 15.583 

8 15.584 

9 15.585 

10 15.586 

11 15.587 

12 15.588 

C 

1 15.589 

2 15.590 

3 15.591 

4 15.592 

5 15.593 

6 15.594 

7 15.595 

8 15.596 

9 15.597 

10 15.598 

11 15.599 

12 15.600 

D 

1 15.601 

2 15.602 

3 15.603 

4 15.604 

5 15.605 

6 15.606 

E 

1 15.607 

2 15.608 

3 15.609 
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4 15.610 

5 15.611 

6 15.612 

7 15.613 

F 

1 15.614 

2 15.615 

3 15.616 

4 15.617 

5 15.618 

6 15.619 

7 15.620 

8 15.621 

9 15.622 

10 15.623 

11 15.624 

12 15.625 

13 15.626 

14 15.627 

 

 

§ 2º. Os lotes apresentam as seguintes descrições e memorial descritivo: 

 

QUADRA - A 

 

Lote 01: Um lote de terreno sob nº.  01 com frente para o lado esquerdo da Rua 01 - Projetada, esquina 

com o Prolongamento da Avenida Consolação, no Loteamento Campina do Monte Alegre - F, 

Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São Paulo, medindo e 

confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 14,14 metros em curva 

com raio de 9,00 metros e 2,00 metros em linha reta, do lado esquerdo de quem da rua olha para o 

imóvel mede 12,00 metros confrontando com o Prolongamento da Avenida Consolação com a qual 

faz esquina, do lado direito mede 21,00 metros confrontando com o lote 02 e finalmente nos fundos 

mede 11,00 metros confrontando com o lote 08, todos da quadra A, encerrando a área de 213,62 

metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.001.0029.001 

 

 

Lote 02: Um lote de terreno sob nº.  02 com frente para o lado esquerdo da Rua 01 - Projetada, 

distante 16,14 metros da esquina com o Prolongamento da Avenida Consolação, no Loteamento 
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Campina do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, 

Estado de São Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública 

mede 10,00 metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 21,00 metros 

confrontando com o lote 01, do lado direito mede 21,00 metros confrontando com o lote 03 e 

finalmente nos fundos mede 10,00 metros confrontando com o lote 08, todos da quadra A, encerrando 

a área de 210,00 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.001.0039.001 

 

Lote 03: Um lote de terreno sob nº.  03 com frente para o lado esquerdo da Rua 01 - Projetada, 

distante 2,00 metros da esquina com a Rua 02 - Projetada, no Loteamento Campina do Monte Alegre 

- F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São Paulo, medindo 

e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 10,00 metros, do lado 

esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 21,00 metros confrontando com o lote 02, do lado 

direito mede 21,00 metros confrontando com o lote 04 e finalmente nos fundos mede 10,00 metros 

confrontando com o lote 05, todos da quadra A, encerrando a área de 210,00 metros quadrados. 

Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.001.0049.001 

 

Lote 04: Um lote de terreno sob nº.  04 com frente para o lado esquerdo da Rua 01 - Projetada, esquina 

com a Rua 02 - Projetada, no Loteamento Campina do Monte Alegre - F, Município de Campina do 

Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São Paulo, medindo e confrontando da seguinte 

forma: pela frente com a citada via pública mede 2,00 metros, confrontando com a Rua 02 - Projetada, 

do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 21,00 metros confrontando com o lote 03, 

do lado direito mede 14,14 metros em curva no raio de 9,00 metros e 12,00 metros em linha reta 

confrontando com a Rua 02 - Projetada com a qual faz esquina e finalmente nos fundos mede 11,00 

metros confrontando com o lote 05, todos da quadra A, encerrando a área de 213,62 metros quadrados. 

Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.001.0075.001 

 

Lote 05: Um lote de terreno sob nº.  05 com frente para o lado direito da Rua 02 - Projetada, distante 

26,14 metros da esquina com a Rua 01 - Projetada, no Loteamento Campina do Monte Alegre - F, 

Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São Paulo, medindo e 

confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 10,00 metros do lado 

esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 21,00 metros confrontando com os lotes 04 e 03, 

do lado direito mede 21,00 metros confrontando com o lote 06 e finalmente nos fundos mede 10,00 

metros confrontando com o lote 08, todos da quadra A, encerrando a área de 210,00 metros quadrados. 

Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº. 01.07.001.0086.001  

 

Lote 06: Um lote de terreno sob nº.  06 com frente para o lado direito da Rua 02 - Projetada, distante 

36,14 metros da esquina com a Rua 01 - Projetada, no Loteamento Campina do Monte Alegre - F, 

Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São Paulo, medindo e 

confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 10,00 metros do lado 
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esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 21,00 metros confrontando com o lote 05, do lado 

direito mede 21,00 metros confrontando com a Área Institucional do Loteamento Campina do Monte 

Alegre - F e finalmente nos fundos mede 10,00 metros confrontando com o lote 07, todos da quadra 

A, encerrando a área de 210,00 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  

01.07.001.0096.001 

 

Lote 07: Um lote de terreno sob nº.  07 com frente para o lado esquerdo do Prolongamento da Avenida 

Consolação, distante 22,00 metros da esquina com a Rua 01 - Projetada, no Loteamento Campina do 

Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São 

Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 10,00 

metros do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 21,00 metros confrontando com a 

Área Institucional do Loteamento Campina do Monte Alegre - F, do lado direito mede 21,00 metros 

confrontando com o lote 08 e finalmente nos fundos mede 10,00 metros confrontando com o lote 06, 

todos da quadra A, encerrando a área de 210,00 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura 

Municipal sob nº.  01.07.001.0193.001 

 

Lote 08: Um lote de terreno sob nº.  08 com frente para o lado esquerdo do Prolongamento da Avenida 

Consolação, distante 12,00 metros da esquina com a Rua 01 - Projetada, no Loteamento Campina do 

Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São 

Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 10,00 

metros do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 21,00 metros confrontando com o 

lote 07, do lado direito mede 21,00 metros confrontando com os lotes 01 e 02 e finalmente nos fundos 

mede 10,00 metros confrontando com o lote 05, todos da quadra A, encerrando a área de 210,00 

metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.001.0203.001 

 

QUADRA - B 

 

Lote 01: Um lote de terreno sob nº.  01 com frente para o lado esquerdo da Rua 01 - Projetada, esquina 

com o Prolongamento da Rua Romeu Muncinhato, no Loteamento Campina do Monte Alegre - F, 

Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São Paulo, medindo e 

confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 1,50 metros confrontando 

com o Prolongamento da Rua Romeu Muncinhato, do lado esquerdo de quem da rua olha para o 

imóvel mede 14,14 metros em curva com raio de 9,00 metros e 14,50 metros em linha reta 

confrontando com o Prolongamento da Rua Romeu Muncinhato com a qual faz esquina, do lado 

direito mede 23,50 metros confrontando com o lote 02 e finalmente nos fundos mede 10,50 metros 

confrontando com o lote 12, todos da quadra B, encerrando a área de 229,37 metros quadrados. 

Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.003.0015.001 
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Lote 02: Um lote de terreno sob nº.  02 com frente para o lado esquerdo da Rua 01 - Projetada, 

distante 1,50 metros da esquina com o Prolongamento da Rua Romeu Muncinhato, no Loteamento 

Campina do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, 

Estado de São Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública 

mede 9,50 metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 23,50 metros 

confrontando com o lote 01, do lado direito mede 23,50 metros confrontando com o lote 03 e 

finalmente nos fundos mede 9,50 metros confrontando com o lote 12, todos da quadra B, encerrando 

a área de 223,25 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.003.0025.001 

 

Lote 03: Um lote de terreno sob nº.  03 com frente para o lado esquerdo da Rua 01 - Projetada, 

distante 1,50 metros da esquina com o Prolongamento da Rua Paulo Leite de Souza, no Loteamento 

Campina do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, 

Estado de São Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública 

mede 9,50 metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 23,50 metros 

confrontando com o lote 02, do lado direito mede 23,50 metros confrontando com o lote 04 e 

finalmente nos fundos mede 9,50 metros confrontando com o lote 05, todos da quadra B, encerrando 

a área de 223,25 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.003.0035.001 

 

Lote 04: Um lote de terreno sob nº.  04 com frente para o lado esquerdo da Rua 01 - Projetada, esquina 

com o Prolongamento da Rua Paulo Leite de Souza, no Loteamento Campina do Monte Alegre - F, 

Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São Paulo, medindo e 

confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 1,50 metros confrontando 

com o Prolongamento da Rua Paulo Leite de Souza, do lado esquerdo de quem da rua olha para o 

imóvel mede 23,50 metros confrontando com o lote 03, do lado direito mede 14,14 metros em curva 

no raio de 9,00 metros 14,50 metros em linha reta confrontando com o Prolongamento da Rua Paulo 

Leite de Souza com a qual faz esquina e finalmente nos fundos mede 10,50 metros confrontando com 

o lote 05, todos da quadra B, encerrando a área de 229,37 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura 

Municipal sob nº.  01.07.003.0051.001 

 

Lote 05: Um lote de terreno sob nº.  05 com frente para o lado direito do Prolongamento da Rua Paulo 

Leite de Souza, distante 28,64 metros da esquina com a Rua 01 - Projetada, no Loteamento Campina 

do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São 

Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 11,00 

metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros confrontando com 

os lotes 04 e 03, do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o lote 06 e finalmente nos 

fundos mede 11,00 metros confrontando com o lote 12, todos da quadra B, encerrando a área de 

220,00 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.003.0076.001 
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Lote 06: Um lote de terreno sob nº.  06 com frente para o lado direito do Prolongamento da Rua Paulo 

Leite de Souza, distante 39,64 metros da esquina com a Rua 01 - Projetada, no Loteamento Campina 

do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São 

Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 11,00 

metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros confrontando com o 

lote 05, do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o lote 07 e finalmente nos fundos mede 

11,00 metros confrontando com o lote 11, todos da quadra B, encerrando a área de 220,00 metros 

quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.003.0086.001 

 

Lote 07: Um lote de terreno sob nº.  07 com frente para o lado direito do Prolongamento da Rua Paulo 

Leite de Souza, distante 50,64 metros da esquina com a Rua 01 - Projetada, no Loteamento Campina 

do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São 

Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 11,00 

metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros confrontando com o 

lote 06, do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o lote 08 e finalmente nos fundos mede 

11,00 metros confrontando com o lote 10, todos da quadra B, encerrando a área de 220,00 metros 

quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.003.0098.001 

 

Lote 08: Um lote de terreno sob nº.  08 com frente para o lado direito do Prolongamento da Rua Paulo 

Leite de Souza, distante 61,64 metros da esquina com a Rua 01 - Projetada, no Loteamento Campina 

do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São 

Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 11,23 

metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros confrontando com o 

lote 07, do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o nº 230 da Matrícula 9.641 de 

propriedade da CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano e finalmente nos 

fundos mede 11,36 metros confrontando com o lote 09, todos da quadra B, encerrando a área de 

225,90 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.003.0110.001 

 

Lote 09: Um lote de terreno sob nº.  09 com frente para o lado esquerdo do Prolongamento da Rua 

Romeu Muncinhato, distante 61,64 metros da esquina com a Rua 01 - Projetada, no Loteamento 

Campina do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, 

Estado de São Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública 

mede 11,50 metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros 

confrontando com o nº 361 da Matrícula 9.632 de propriedade da CDHU - Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o lote 

10 e finalmente nos fundos mede 11,36 metros confrontando com o lote 08, todos da quadra B, 

encerrando a área de 228,60 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  

01.07.003.0161.001 
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Lote 10: Um lote de terreno sob nº.  10 com frente para o lado esquerdo do Prolongamento da Rua 

Romeu Muncinhato, distante 50,64 metros da esquina com a Rua 01 - Projetada, no Loteamento 

Campina do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, 

Estado de São Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública 

mede 11,00 metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros 

confrontando com o lote 09 do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o lote 11 e 

finalmente nos fundos mede 11,00 metros confrontando com o lote 07, todos da quadra B, encerrando 

a área de 220,00 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.003.0171.001 

 

Lote 11: Um lote de terreno sob nº.  11 com frente para o lado esquerdo do Prolongamento da Rua 

Romeu Muncinhato, distante 39,64 metros da esquina com a Rua 01 - Projetada, no Loteamento 

Campina do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, 

Estado de São Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública 

mede 11,00 metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros 

confrontando com o lote 10 do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o lote 12 e 

finalmente nos fundos mede 11,00 metros confrontando com o lote 06, todos da quadra B, encerrando 

a área de 220,00 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.003.0183.001 

 

Lote 12: Um lote de terreno sob nº.  12 com frente para o lado esquerdo do Prolongamento da Rua 

Romeu Muncinhato, distante 28,64 metros da esquina com a Rua 01 - Projetada, no Loteamento 

Campina do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, 

Estado de São Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública 

mede 11,00 metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros 

confrontando com o lote 11 do lado direito mede 20,00 metros confrontando com os lotes 01 e 02 e 

finalmente nos fundos mede 11,00 metros confrontando com o lote 05, todos da quadra B, encerrando 

a área de 220,00 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.003.0193.001 

 

QUADRA - C 

 

Lote 01: Um lote de terreno sob nº.  01 com frente para o lado esquerdo da Rua 01 - Projetada, esquina 

com o Prolongamento da Rua Paulo Leite de Souza, no Loteamento Campina do Monte Alegre - F, 

Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São Paulo, medindo e 

confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 1,50 metros confrontando 

com o Prolongamento da Rua Paulo Leite de Souza, do lado esquerdo de quem da rua olha para o 

imóvel mede 14,14 metros em curva com raio de 9,00 metros e 14,50 metros em linha reta 

confrontando com o Prolongamento da Rua Paulo Leite de Souza com a qual faz esquina, do lado 

direito mede 23,50 metros confrontando com o lote 02 e finalmente nos fundos mede 10,50 metros 

confrontando com o lote 12, todos da quadra C, encerrando a área de 229,37 metros quadrados. 

Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.004.0015.001 
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Lote 02: Um lote de terreno sob nº.  02 com frente para o lado esquerdo da Rua 01 - Projetada, 

distante 1,50 metros da esquina com o Prolongamento da Rua Paulo Leite de Souza, no Loteamento 

Campina do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, 

Estado de São Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública 

mede 9,50 metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 23,50 metros 

confrontando com o lote 01 do lado direito mede 23,50 metros confrontando com o lote 03 e 

finalmente nos fundos mede 9,50 metros confrontando com o lote 12, todos da quadra C, encerrando 

a área de 223,25 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.004.0025.001 

 

Lote 03: Um lote de terreno sob nº.  03 com frente para o lado esquerdo da Rua 01 - Projetada, 

distante 1,50 metros da esquina com o Prolongamento da Rua Sebastião Roque Gomes, no 

Loteamento Campina do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de 

Angatuba, Estado de São Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada 

via pública mede 9,50 metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 23,50 metros 

confrontando com o lote 02 do lado direito mede 23,50 metros confrontando com o lote 04 e 

finalmente nos fundos mede 9,50 metros confrontando com o lote 05, todos da quadra C, encerrando 

a área de 223,25 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.004.0035.001 

 

Lote 04: Um lote de terreno sob nº.  04 com frente para o lado esquerdo da Rua 01 - Projetada,  

esquina com o Prolongamento da Rua Sebastião Roque Gomes, no Loteamento Campina do Monte 

Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São Paulo, 

medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 1,50 metros 

confrontando com o Prolongamento da Rua Sebastião Roque Gomes, do lado esquerdo de quem da 

rua olha para o imóvel mede 23,50 metros confrontando com o lote 03 do lado direito mede 14,14 

metros em curva no raio de 9,00 metros e 14,50 metros em linha reta confrontando com o 

Prolongamento da Rua Sebastião Roque Gomes com a qual faz esquina e finalmente nos fundos mede 

10,50 metros confrontando com o lote 05, todos da quadra C, encerrando a área de 229,37 metros 

quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.004.0051.001 

 

Lote 05: Um lote de terreno sob nº.  05 com frente para o lado direito do Prolongamento da Rua 

Sebastião Roque Gomes, distante 28,64 metros da esquina com a Rua 01 - Projetada, no Loteamento 

Campina do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, 

Estado de São Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública 

mede 11,00 metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros 

confrontando com os lotes 04 e 03 do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o lote 06 e 

finalmente nos fundos mede 11,00 metros confrontando com o lote 12, todos da quadra C, encerrando 

a área de 220,00 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.004.0062.001 
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Lote 06: Um lote de terreno sob nº.  06 com frente para o lado direito do Prolongamento da Rua 

Sebastião Roque Gomes, distante 39,64 metros da esquina com a Rua 01 - Projetada, no Loteamento 

Campina do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, 

Estado de São Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública 

mede 11,00 metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros 

confrontando com o lote 05 do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o lote 07 e 

finalmente nos fundos mede 11,00 metros confrontando com o lote 11, todos da quadra C, encerrando 

a área de 220,00 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.004.0072.001 

 

Lote 07: Um lote de terreno sob nº.  07 com frente para o lado direito do Prolongamento da Rua 

Sebastião Roque Gomes, distante 50,64 metros da esquina com a Rua 01 - Projetada, no Loteamento 

Campina do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, 

Estado de São Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública 

mede 11,00 metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros 

confrontando com o lote 06 do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o lote 08 e 

finalmente nos fundos mede 11,00 metros confrontando com o lote 10, todos da quadra C, encerrando 

a área de 220,00 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.004.0084.001 

 

Lote 08: Um lote de terreno sob nº.  08 com frente para o lado direito do Prolongamento da Rua 

Sebastião Roque Gomes, distante 61,64 metros da esquina com a Rua 01 - Projetada, no Loteamento 

Campina do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, 

Estado de São Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública 

mede 11,23 metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros 

confrontando com o lote 07 do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o nº 210 da 

Matrícula 9.647 de propriedade da CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 

e finalmente nos fundos mede 11,36 metros confrontando com o lote 09, todos da quadra C, 

encerrando a área de 225,90 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  

01.07.004.0094.001 

 

Lote 09: Um lote de terreno sob nº.  09 com frente para o lado esquerdo do Prolongamento da Rua 

Paulo Leite de Souza, distante 61,64 metros da esquina com a Rua 01 - Projetada, no Loteamento 

Campina do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, 

Estado de São Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública 

mede 11,50 metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros 

confrontando com o nº 239 da Matrícula 9.642 de propriedade da CDHU - Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o lote 

10 e finalmente nos fundos mede 11,36 metros confrontando com o lote 08, todos da quadra C, 
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encerrando a área de 228,60 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  

01.07.004.0147.001 

 

Lote 10: Um lote de terreno sob nº.  10 com frente para o lado esquerdo do Prolongamento da Rua 

Paulo Leite de Souza, distante 50,64 metros da esquina com a Rua 01 - Projetada, no Loteamento 

Campina do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, 

Estado de São Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública 

mede 11,00 metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros 

confrontando com o lote 09 do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o lote 11 e 

finalmente nos fundos mede 11,00 metros confrontando com o lote 07, todos da quadra C, encerrando 

a área de 220,00 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.004.0157.001 

 

Lote 11: Um lote de terreno sob nº.  11 com frente para o lado esquerdo do Prolongamento da Rua 

Paulo Leite de Souza, distante 39,64 metros da esquina com a Rua 01 - Projetada, no Loteamento 

Campina do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, 

Estado de São Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública 

mede 11,00 metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros 

confrontando com o lote 10 do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o lote 12 e 

finalmente nos fundos mede 11,00 metros confrontando com o lote 06, todos da quadra C, encerrando 

a área de 220,00 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.004.0169.001 

 

Lote 12: Um lote de terreno sob nº.  10 com frente para o lado esquerdo do Prolongamento da Rua 

Paulo Leite de Souza, distante 28,64 metros da esquina com a Rua 01 - Projetada, no Loteamento 

Campina do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, 

Estado de São Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública 

mede 11,00 metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros 

confrontando com o lote 11 do lado direito mede 20,00 metros confrontando com os lotes 01 e 02 e 

finalmente nos fundos mede 11,00 metros confrontando com o lote 05, todos da quadra C, encerrando 

a área de 220,00 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.004.0179.001 

 

QUADRA - D 

 

Lote 01: Um lote de terreno sob nº.  01 com frente para o lado esquerdo do Prolongamento da Rua 

Sebastião Roque Gomes, esquina com a Rua 01 - Projetada, no Loteamento Campina do Monte 

Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São Paulo, 

medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 14,14 metros 

em curva com raio de 9,00 metros e 3,86 metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel 

mede 20,03 metros confrontando com o lote 02, do lado direito mede 11,00 metros confrontando com 

a Rua 01 - Projetada com a qual faz esquina e finalmente nos fundos mede 12,86 metros confrontando 
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com terras de propriedade de Djalma Fernando Poziteli e sua mulher Maria Silvia Rodrigues de 

Morais Turelli Poziteli, todos da quadra D, encerrando a área de 239,86 metros quadrados. Cadastrado 

na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.005.0019.001 

 

Lote 02: Um lote de terreno sob nº.  02 com frente para o lado esquerdo do Prolongamento da Rua 

Sebastião Roque Gomes, distante 18,00 metros da esquina com a Rua 01 - Projetada, no Loteamento 

Campina do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, 

Estado de São Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública 

mede 11,00 metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,10 metros 

confrontando com o lote 03, do lado direito mede 20,03 metros confrontando com o lote 01 e 

finalmente nos fundos mede 11,00 metros confrontando com terras de propriedade de Djalma 

Fernando Poziteli e sua mulher Maria Silvia Rodrigues de Morais Turelli Poziteli, todos da quadra 

D, encerrando a área de 220,71 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  

01.07.005.0029.001 

 

Lote 03: Um lote de terreno sob nº.  03 com frente para o lado esquerdo do Prolongamento da Rua 

Sebastião Roque Gomes, distante 29,00 metros da esquina com a Rua 01 - Projetada, no Loteamento 

Campina do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, 

Estado de São Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública 

mede 11,00 metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,18 metros 

confrontando com o lote 04, do lado direito mede 20,10 metros confrontando com o lote 02 e 

finalmente nos fundos mede 11,00 metros confrontando com terras de propriedade de Djalma 

Fernando Poziteli e sua mulher Maria Silvia Rodrigues de Morais Turelli Poziteli, todos da quadra 

D, encerrando a área de 221,54 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  

01.07.005.0041.001 

 

Lote 04: Um lote de terreno sob nº.  04 com frente para o lado esquerdo do Prolongamento da Rua 

Sebastião Roque Gomes, distante 40,00 metros da esquina com a Rua 01 - Projetada, no Loteamento 

Campina do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, 

Estado de São Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública 

mede 11,00 metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,25 metros 

confrontando com o lote 05, do lado direito mede 20,18 metros confrontando com o lote 03 e 

finalmente nos fundos mede 11,00 metros confrontando com terras de propriedade de Djalma 

Fernando Poziteli e sua mulher Maria Silvia Rodrigues de Morais Turelli Poziteli, todos da quadra 

D, encerrando a área de 222,36 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  

01.07.005.0051.001 

 

Lote 05: Um lote de terreno sob nº.  05 com frente para o lado esquerdo do Prolongamento da Rua 

Sebastião Roque Gomes, distante 51,00 metros da esquina com a Rua 01 - Projetada, no Loteamento 
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Campina do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, 

Estado de São Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública 

mede 11,00 metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,33 metros 

confrontando com o lote 06, do lado direito mede 20,25 metros confrontando com o lote 04 e 

finalmente nos fundos mede 11,00 metros confrontando com terras de propriedade de Djalma 

Fernando Poziteli e sua mulher Maria Silvia Rodrigues de Morais Turelli Poziteli, todos da quadra 

D, encerrando a área de 223,19 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  

01.07.005.0063.001 

 

Lote 06: Um lote de terreno sob nº.  06 com frente para o lado esquerdo do Prolongamento da Rua 

Sebastião Roque Gomes, distante 62,00 metros da esquina com a Rua 01 - Projetada, no Loteamento 

Campina do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, 

Estado de São Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública 

mede 11,00 metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,40 metros 

confrontando com o nº 253 Matrícula 9.652 de propriedade da CDHU - Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano, do lado direito mede 20,33 metros confrontando com o lote 

05 e finalmente nos fundos mede 11,00 metros confrontando com terras de propriedade de Djalma 

Fernando Poziteli e sua mulher Maria Silvia Rodrigues de Morais Turelli Poziteli, todos da quadra 

D, encerrando a área de 224,01 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  

01.07.005.0073.001 

 

QUADRA - E 

 

Lote 01: Um lote de terreno sob nº.  01 com frente para o lado direito da Rua 01 - Projetada, esquina 

com o Prolongamento da Rua Paulo Leite de Souza, no Loteamento Campina do Monte Alegre - F, 

Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São Paulo, medindo e 

confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 3,00 metros confrontando 

com o Prolongamento da Rua Paulo Leite de Souza, do lado esquerdo de quem da rua olha para o 

imóvel mede 20,00 metros confrontando com o lote 02, do lado direito mede 14,14 metros em curva 

com raio de 9,00 metros e 11,00 metros em linha reta confrontando com o Prolongamento da Rua 

Paulo Leite de Souza com a qual faz esquina e finalmente nos fundos mede 12,00 metros 

confrontando com terras de propriedade de Djalma Fernando Poziteli e sua mulher Maria Silvia 

Rodrigues de Morais Turelli Poziteli, todos da quadra E, encerrando a área de 222,60 metros 

quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.006.0018.001 

 

Lote 02: Um lote de terreno sob nº.  02 com frente para o lado direito da Rua 01 - Projetada, distante 

3,00 metros da esquina com o Prolongamento da Rua Paulo Leite de Souza, no Loteamento Campina 

do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São 

Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 10,00 
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metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros confrontando com o 

lote 03, do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o Lote 01 e finalmente nos fundos mede 

10,00 metros confrontando com terras de propriedade de Djalma Fernando Poziteli e sua mulher 

Maria Silvia Rodrigues de Morais Turelli Poziteli, todos da quadra E, encerrando a área de 200,00 

metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.006.0028.001 

 

Lote 03: Um lote de terreno sob nº.  03 com frente para o lado direito da Rua 01 - Projetada, distante 

13,00 metros da esquina com o Prolongamento da Rua Paulo Leite de Souza, no Loteamento Campina 

do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São 

Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 10,00 

metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros confrontando com o 

lote 04, do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o Lote 02 e finalmente nos fundos mede 

10,00 metros confrontando com terras de propriedade de Djalma Fernando Poziteli e sua mulher 

Maria Silvia Rodrigues de Morais Turelli Poziteli, todos da quadra E, encerrando a área de 200,00 

metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.006.0038.001 

 

Lote 04: Um lote de terreno sob nº.  04 com frente para o lado direito da Rua 01 - Projetada, distante 

23,00 metros da esquina com o Prolongamento da Rua Paulo Leite de Souza, no Loteamento Campina 

do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São 

Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 10,00 

metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros confrontando com o 

lote 05, do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o Lote 03 e finalmente nos fundos mede 

10,00 metros confrontando com terras de propriedade de Djalma Fernando Poziteli e sua mulher 

Maria Silvia Rodrigues de Morais Turelli Poziteli, todos da quadra E, encerrando a área de 200,00 

metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.006.0048.001 

 

Lote 05: Um lote de terreno sob nº.  05 com frente para o lado direito da Rua 01 - Projetada, distante 

33,00 metros da esquina com o Prolongamento da Rua Paulo Leite de Souza, no Loteamento Campina 

do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São 

Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 10,00 

metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros confrontando com o 

lote 06, do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o Lote 04 e finalmente nos fundos mede 

10,00 metros confrontando com terras de propriedade de Djalma Fernando Poziteli e sua mulher 

Maria Silvia Rodrigues de Morais Turelli Poziteli, todos da quadra E, encerrando a área de 200,00 

metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.006.0058.001 

 

Lote 06: Um lote de terreno sob nº.  06 com frente para o lado direito da Rua 01 - Projetada, distante 

43,00 metros da esquina com o Prolongamento da Rua Paulo Leite de Souza, no Loteamento Campina 

do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São 
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Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 10,00 

metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros confrontando com o 

lote 07, do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o Lote 05 e finalmente nos fundos mede 

10,00 metros confrontando com terras de propriedade de Djalma Fernando Poziteli e sua mulher 

Maria Silvia Rodrigues de Morais Turelli Poziteli, todos da quadra E, encerrando a área de 200,00 

metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.006.0068.001 

 

Lote 07: Um lote de terreno sob nº.  07 com frente para o lado direito da Rua 01 - Projetada, distante 

53,00 metros da esquina com o Prolongamento da Rua Paulo Leite de Souza, no Loteamento Campina 

do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São 

Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 10,00 

metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros confrontando com 

terras de propriedade de Djalma Fernando Poziteli e sua mulher Maria Silvia Rodrigues de Morais 

Turelli Poziteli, do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o Lote 06 e finalmente nos 

fundos mede 10,00 metros confrontando com terras de propriedade de Djalma Fernando Poziteli e 

sua mulher Maria Silvia Rodrigues de Morais Turelli Poziteli, todos da quadra E, encerrando a área 

de 200,00 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.006.0078.001 

 

QUADRA - F 

 

Lote 01: Um lote de terreno sob nº.  01 com frente para o lado direito da Rua 01 - Projetada, esquina 

com o Prolongamento da Avenida Consolação, no Loteamento Campina do Monte Alegre - F, 

Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São Paulo, medindo e 

confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 14,14 metros em curva 

com raio de 9,00 metros e 3,54 metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 

20,00 metros confrontando com o lote 02, do lado direito mede 11,00 metros confrontando com o 

Prolongamento da Avenida Consolação com a qual faz esquina e finalmente nos fundos mede 12,54 

metros confrontando com terras de propriedade de Djalma Fernando Poziteli e sua mulher Maria 

Silvia Rodrigues de Morais Turelli Poziteli, todos da quadra F, encerrando a área de 233,47 metros 

quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.007.0018.001 

 

Lote 02: Um lote de terreno sob nº.  02 com frente para o lado direito da Rua 01 - Projetada, distante 

13,54 metros da esquina com o Prolongamento da Avenida Consolação, no Loteamento Campina do 

Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São 

Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 10,00 

metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros confrontando com o 

lote 03, do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o lote 01 e finalmente nos fundos mede 

10,00 metros confrontando com terras de propriedade de Djalma Fernando Poziteli e sua mulher 
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Maria Silvia Rodrigues de Morais Turelli Poziteli, todos da quadra F, encerrando a área de 200,00 

metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.007.0028.001 

 

Lote 03: Um lote de terreno sob nº.  03 com frente para o lado direito da Rua 01 - Projetada, distante 

23,54 metros da esquina com o Prolongamento da Avenida Consolação, no Loteamento Campina do 

Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São 

Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 10,00 

metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros confrontando com o 

lote 04, do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o lote 02 e finalmente nos fundos mede 

10,00 metros confrontando com terras de propriedade de Djalma Fernando Poziteli e sua mulher 

Maria Silvia Rodrigues de Morais Turelli Poziteli, todos da quadra F, encerrando a área de 200,00 

metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.007.0038.001 

 

Lote 04: Um lote de terreno sob nº.  04 com frente para o lado direito da Rua 01 - Projetada, distante 

33,54 metros da esquina com o Prolongamento da Avenida Consolação, no Loteamento Campina do 

Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São 

Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 10,00 

metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros confrontando com o 

lote 05, do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o lote 03 e finalmente nos fundos mede 

10,00 metros confrontando com terras de propriedade de Djalma Fernando Poziteli e sua mulher 

Maria Silvia Rodrigues de Morais Turelli Poziteli, todos da quadra F, encerrando a área de 200,00 

metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.007.0048.001 

 

Lote 05: Um lote de terreno sob nº.  05 com frente para o lado direito da Rua 01 - Projetada, distante 

43,54 metros da esquina com o Prolongamento da Avenida Consolação, no Loteamento Campina do 

Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São 

Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 10,00 

metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros confrontando com o 

lote 06, do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o lote 04 e finalmente nos fundos mede 

10,00 metros confrontando com terras de propriedade de Djalma Fernando Poziteli e sua mulher 

Maria Silvia Rodrigues de Morais Turelli Poziteli, todos da quadra F, encerrando a área de 200,00 

metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.007.0058.001 

 

Lote 06: Um lote de terreno sob nº.  06 com frente para o lado direito da Rua 01 - Projetada, distante 

53,54 metros da esquina com o Prolongamento da Avenida Consolação, no Loteamento Campina do 

Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São 

Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 10,00 

metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros confrontando com o 

lote 07, do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o lote 05 e finalmente nos fundos mede 
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10,00 metros confrontando com terras de propriedade de Djalma Fernando Poziteli e sua mulher 

Maria Silvia Rodrigues de Morais Turelli Poziteli, todos da quadra F, encerrando a área de 200,00 

metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.007.0068.001 

 

Lote 07: Um lote de terreno sob nº.  07 com frente para o lado direito da Rua 01 - Projetada, distante 

63,54 metros da esquina com o Prolongamento da Avenida Consolação, no Loteamento Campina do 

Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São 

Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 10,00 

metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros confrontando com o 

lote 08, do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o lote 06 e finalmente nos fundos mede 

10,00 metros confrontando com terras de propriedade de Djalma Fernando Poziteli e sua mulher 

Maria Silvia Rodrigues de Morais Turelli Poziteli, todos da quadra F, encerrando a área de 200,00 

metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.007.0078.001 

 

Lote 08: Um lote de terreno sob nº.  08 com frente para o lado direito da Rua 01 - Projetada, distante 

53,54 metros da esquina com o Prolongamento da Rua Paulo Leite de Souza, no Loteamento Campina 

do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São 

Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 10,00 

metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros confrontando com o 

lote 09, do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o lote 07 e finalmente nos fundos mede 

10,00 metros confrontando com terras de propriedade de Djalma Fernando Poziteli e sua mulher 

Maria Silvia Rodrigues de Morais Turelli Poziteli, todos da quadra F, encerrando a área de 200,00 

metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.007.0088.001 

 

Lote 09: Um lote de terreno sob nº.  09 com frente para o lado direito da Rua 01 - Projetada, distante 

43,54 metros da esquina com o Prolongamento da Rua Paulo Leite de Souza, no Loteamento Campina 

do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São 

Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 10,00 

metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros confrontando com o 

lote 10, do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o lote 08 e finalmente nos fundos mede 

10,00 metros confrontando com terras de propriedade de Djalma Fernando Poziteli e sua mulher 

Maria Silvia Rodrigues de Morais Turelli Poziteli, todos da quadra F, encerrando a área de 200,00 

metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.007.0098.001 

 

Lote 10: Um lote de terreno sob nº.  10 com frente para o lado direito da Rua 01 - Projetada, distante 

33,54 metros da esquina com o Prolongamento da Rua Paulo Leite de Souza, no Loteamento Campina 

do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São 

Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 10,00 

metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros confrontando com o 
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lote 11, do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o lote 09 e finalmente nos fundos mede 

10,00 metros confrontando com terras de propriedade de Djalma Fernando Poziteli e sua mulher 

Maria Silvia Rodrigues de Morais Turelli Poziteli, todos da quadra F, encerrando a área de 200,00 

metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.007.0108.001 

 

Lote 11: Um lote de terreno sob nº.  11 com frente para o lado direito da Rua 01 - Projetada, distante 

23,54 metros da esquina com o Prolongamento da Rua Paulo Leite de Souza, no Loteamento Campina 

do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São 

Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 10,00 

metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros confrontando com o 

lote 12, do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o lote 10 e finalmente nos fundos mede 

10,00 metros confrontando com terras de propriedade de Djalma Fernando Poziteli e sua mulher 

Maria Silvia Rodrigues de Morais Turelli Poziteli, todos da quadra F, encerrando a área de 200,00 

metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.007.0118.001 

 

Lote 12: Um lote de terreno sob nº.  12 com frente para o lado direito da Rua 01 - Projetada, distante 

13,54 metros da esquina com o Prolongamento da Rua Paulo Leite de Souza, no Loteamento Campina 

do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São 

Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 10,00 

metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros confrontando com o 

lote 13, do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o lote 11 e finalmente nos fundos mede 

10,00 metros confrontando com terras de propriedade de Djalma Fernando Poziteli e sua mulher 

Maria Silvia Rodrigues de Morais Turelli Poziteli, todos da quadra F, encerrando a área de 200,00 

metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.007.0128.001 

 

Lote 13: Um lote de terreno sob nº.  13 com frente para o lado direito da Rua 01 - Projetada, distante 

3,54 metros da esquina com o Prolongamento da Rua Paulo Leite de Souza, no Loteamento Campina 

do Monte Alegre - F, Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São 

Paulo, medindo e confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 10,00 

metros, do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00 metros confrontando com o 

lote 14, do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o lote 12 e finalmente nos fundos mede 

10,00 metros confrontando com terras de propriedade de Djalma Fernando Poziteli e sua mulher 

Maria Silvia Rodrigues de Morais Turelli Poziteli, todos da quadra F, encerrando a área de 200,00 

metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.007.0138.001 

 

Lote 14: Um lote de terreno sob nº.  14 com frente para o lado direito da Rua 01 - Projetada, esquina 

com o Prolongamento da Rua Paulo Leite de Souza, no Loteamento Campina do Monte Alegre - F, 

Município de Campina do Monte Alegre, Comarca de Angatuba, Estado de São Paulo, medindo e 

confrontando da seguinte forma: pela frente com a citada via pública mede 3,54 metros, do lado 
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esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 14,14 metros em curva no raio de 9,00 metros e 

11,00 metros em linha reta confrontando com o Prolongamento da Rua Paulo Leite de Souza com a 

qual faz esquina, do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o lote 13 e finalmente nos 

fundos mede 12,54 metros confrontando com terras de propriedade de Djalma Fernando Poziteli e 

sua mulher Maria Silvia Rodrigues de Morais Turelli Poziteli, todos da quadra F, encerrando a área 

de 233,47 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº.  01.07.007.0156.001 

 

Art. 2º. As áreas objeto da doação tem como destinação exclusiva a implantação pela Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU do projeto habitacional 

denominado “CONJUNTO HABITACIONAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE - F”, de 

interesse social. 

 

§ 1º. O projeto “CONJUNTO HABITACIONAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE - F”, 

referido no “caput” deste artigo, atenderá demanda dirigida, de acordo com as normas constantes do 

Convênio firmado entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São 

Paulo – CDHU e o Município de Campina do Monte Alegre. 

 

§ 2º. A doação ora autorizada terá caráter irrevogável e irretratável, salvo se for dado ao imóvel 

destinação diversa da prevista nesta lei, caso em que os terrenos retornarão ao patrimônio da doadora. 

 

Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre, doadora, fornecerá à Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU toda a documentação e 

esclarecimentos que se fizerem necessários ou forem exigidos antes ou após a Escritura de Doação, 

especialmente no tocante às certidões negativas de débito  – CND, expedidas pelo Instituto Nacional 

de Seguro Social, Receita Federal, Pasep e Certidão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS, para efeito do respectivo registro. 

 

Art. 4º.  Ficam isentos dos tributos municipais todos os serviços, bens móveis e imóveis integrantes 

do Conjunto Habitacional a ser implantado na área objeto da doação aqui tratada, enquanto estiverem 

no domínio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – 

CDHU. 

 

Art. 5º. Fica dispensada da licitação, nos termos da parte final do inciso I do art. 17, alíneas “d” e “f” 

da Lei Federal nº. 8.666/93 por se tratar de entidade de outra esfera de governo e atender a programa 

habitacional de interesse social. 

 

Art. 6º.  As despesas decorrentes da execução desta lei complementar correrão por dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
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Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito, 

  

Campina do Monte Alegre, 18 de maio de 2021. 

 

 

ALTAIR RODRIGUES VIEIRA 

Prefeito Municipal 
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