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PODER EXECUTIVO Prefeitura Municipal de Boituva

Lei
Na Edição Oficial nº662 foi publicada a Errata da Lei 2.719 
de 23 de agosto de 2019. Porém, houve um equívoco na 
ordem de publicação das páginas do documento, portanto, 
segue republicação da mesma.

Errata 

O Departamento de Comunicações Administrativas do Município informa que a presente

serve para retificar a publicação da Lei Municipal nº 2.719 de 23 de agosto de 2019,

publicada no Diário Oficial do Município, Edição 660 de 30 de agosto de 2019, em virtude

de ter faltado constar o Parágrafo 4º do Artigo 1º da lei em epígrafe.

Ante o exposto, com a presente retificação, a Lei Municipal nº 2.719, de 23 de agosto de

2019 passa a ter a seguinte redação:

LEI Nº 2.719, DE 23 DE AGOSTO DE 2.019

“Dispõe sobre a desafetação e afetação e/ou alterações das áreas que menciona, para

regularização do loteamento denominado Tropicália Garden”

FERNANDO LOPES DA SILVA, Prefeito do Município de Boituva, Estado de São Paulo, no

uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA DECRETOU E ELE SANCIONA

E PROMULGA A SEGUINTE LEI: 

Art.  1º  –  Ficam desafetadas  e  afetadas  e/ou  alteradas  as  áreas

descritas neste artigo que se referem ao Projeto Urbanístico Modificativo aprovado em 24

de abril de 2.019, do Loteamento Tropicália Garden: 

§1º  –  RUA  01,  cadastrado  na  Prefeitura  Municipal  sob  a  LEI

MUNICIPAL N° 2.490, de 13 de março de 2.015 de denominação passando a ser Rua João

Archimedes Sarubbi  do loteamento residencial Tropicália Garden conforme foi aprovado

descrito abaixo:

I. Uma faixa de terra com início no ponto de encontro da Alameda

Tropical, lado ímpar, com a área verde 03, medindo 9,79m em curva com raio de 6,00m,

deflete à esquerda e segue em reta por 23,47 confrontando com a área Verde 03, segue

em reta por 4,09m confrontando com a via de pedestre 03, segue em reta por 9,72m,

deflete à esquerda e segue por 19,53m em curva com raio de 12,00m confrontando com o

lote 27 da quadra A, deflete à direita e segue 44,44m em reta reta deflete à esquerda e

segue por 26,23m em curva com raio de 41,00m confrontando com a rua 02, deflete à

direita e segue em reta por 35,12m deflete à esquerda e segue por 18,62m em curva com

raio de 20,00m, deflete à esquerda e segue em reta por 18,40m, deflete à direita e segue

por 9,56m em curva com raio de 6,00m confrontando até aqui com a Área verde 04,

deflete à direita e segue em reta por 31,97m confrontando com a Alameda Tropical até o

ponto de início desta descrição, encerrando a área de 1.502,59m².

Fica  desafetada  uma  faixa  de  terra  da  Rua  01  com  a  seguinte

descrição:

II. Uma faixa de terra com início no ponto de encontro da Rua 02 e

Área  Verde  04,  medindo  35,10m em reta  deflete  à  esquerda  e  segue  em curva  por

18,62m com raio de 20,00m, confrontando com a área verde 04, deflete à direita e segue

em reta por 10,34m, deflete à direita e segue em curva por 27,52m com raio de 19,00m,

confrontando com a rua 01 deflete á esquerda e segue  em curva por 21,30m com raio de

41,00m confrontando com a rua 02 até o ponto de início desta  descrição, encerrando a

área de 202,26m².

Passando a ser afetada na Área Verde 04 do loteamento Tropicália

Garden, sendo transcrita com a seguinte nova redação:

III. Área Verde, de frente para a Alameda Tropical, lado ímpar, na

quadra completada pela rua 01, Rua 05 e Área Institucional, medindo 9,56m de frente em

curva com raio de 6,00m mais 36,65m em reta com rumo de 42º48’18”NW, mais 20,14m

em reta com com rumo 51º01’30”NW, mais 102,71m em reta com rumo 59º27’25”NW,

mais 12,39m em reta com rumo 42º13’45”NW; deflete à esquerda e mede 30,17m em

reta confrontando com a Área Institucional;  deflete  à  esquerda  e  segue em reta por

53,05m confrontando em  40,83m com a via de pedestre 01, mais 2,22m em reta e mais

1,48m em curva com raio de 9,00m confrontando com a rua 03; deflete à esquerda e

segue por 24,22m em reta, deflete a direita em angulo reto e segue por 7,40m em reta,

deflete a esquerda em angulo reto e segue por 20,11m deflete à direita em angulo reto e

segue por 51,38m, deflete à esquerda em angulo reto e segue por 13,94m, deflete à

direita em angulo reto e segue por 26,69m, deflete  à direita em angulo reto e segue por

8,91m, deflete à direita em angulo de 146 graus e segue por 26,40m, deflete a direita em

angulo de 162 graus e segue por 30,57m, deflete à esquerda em ângulo de 129 graus e

segue por 21,16m, confrontando até aqui com o Sistema de Lazer; deflete à esquerda e

segue por 24,58m em curva com raio de 50,00m, mais 15,32m em reta, deflete à direita

e segue em curva por 21,30m com raio de 41,00m confrontando com a rua 02 deflete à

esquerda  e  segue  em curva  por  27,52m com raio  de  19,00m mais  28,74m em reta

confrontando  com a rua 01 até o ponto de início desta descrição encerrando a área de

5.651,51m².

Ficando a via com a nova descrição:

IV. Uma faixa de terra com início no ponto de encontro da Alameda

Tropical, lado ímpar, com a área verde 03, medindo 9,79m em curva com raio de 6,00m,

deflete à esquerda e segue em reta por 23,47 confrontando com a área Verde 03, segue

em reta por 4,09m confrontando com a via de pedestre 03, segue em reta por 9,72m,

deflete à esquerda e segue por 19,53m em curva com raio de 12,00m confrontando com o

lote 27 da quadra A, deflete à direita e segue 49,10m em reta, deflete à direita e segue

por  27,52m em curva com raio  de 19,00m, deflete  à  esquerda e segue em reta por

28,74m, deflete à esquerda e segue por 9,56m em curva com raio de 6,00m confrontando

até aqui com a Área verde 04, deflete à direita e segue em reta por 31,97m confrontando

com a Alameda Tropical  até  o  ponto de início  desta descrição,  encerrando  a  área de

1.300,33m². Cadastrado na Prefeitura Municipal sob a denominação Rua João Archimedes

Sarubbi.

§2º  –  RUA  02,  cadastrado  na  Prefeitura  Municipal  sob  a  LEI

MUNICIPAL N° 2.490, DE 13 DE MARÇO DE 2015 de denominação passando a ser  Rua

Luiz  Fernando  Sebastiani  do  loteamento  residencial  Tropicália  Garden  conforme  foi

aprovado descrito abaixo:

I - Uma faixa de terra com início no ponto de encontro da Via de

Pedestre 03 com a propriedade de Francisco dos Santos Freire, medindo 17,33m em reta

confrontando com a propriedade de Francisco dos Santos Freire; deflete à direita e segue

em reta por 16,63m confrontando com o lote 01 da quadra B, segue em reta por 42,20m

confrontando com a rua 04, segue em reta por 24,57m, deflete à esquerda e segue por

57,34m em curva com raio de 39,82m, deflete à esquerda e segue em reta por 78,60m,

deflete à direita e segue por 8,17m em curva com raio de 26,23m, deflete à direita e

segue por 44,44m em reta, deflete à esquerda e segue por 17,27m em curva com raio de

27,00m, deflete à esquerda e segue em reta por 15,32m, deflete à direita e segue por

41,09m em curva com raio de 64,00m, deflete à direita e segue em reta por 25,96m,

deflete à esquerda e segue por 17,28m em curva com raio de 11,00m, confrontando até

aqui com os lotes de 01 a 06 e de 11 a 34 quadra C, deflete à direita e segue por 38,33m

em reta, confrontando com a rua 03, deflete à direita e segue por 0,43m em curva com

raio de 9,00m mais 14,42m em reta, deflete à esquerda e segue por 32,53m em curva

com raio de 50,00m confrontando até aqui com o sistema de lazer, segue por 24,58m em

curva com raio de 50,00m mais 15,32m em reta confrontando com a Área Verde 04;

deflete à direita e segue por 26,23m em curva com raio de 41,00m deflete à direita e

segue por 44,44m confrontando com a rua 01, deflete à esquerda e segue por 3,37m em

curva com raio de 12,00m, deflete à esquerda e segue por 80,61m em reta, deflete à

direita e segue por 79,93m em curva com raio de 53,97m; deflete à direita e segue em

reta por 63,45m, deflete à esquerda e segue por 7,27m em curva com raio de 9,00m,

deflete à direita e segue por 15,28m em curva com raio de 10,00m, confrontando até aqui

com os lotes de 01 a 27 quadra A, deflete à esquerda e segue por 4,00m confrontando

com a Via de Pedestre 03 até o ponto de início desta descrição, encerrando área de

6.594,02m².

Ficando desafetada uma faixa de terra da Rua 02 com a seguinte

descrição:

II. Uma faixa de terra com início no ponto de encontro da Rua 02 e

Sistema de Lazer, medindo 26,22 m em reta deflete à direita e segue em curva por 7,57m

com raio  de  5,00m,  deflete  à  esquerda  e  segue  em  curva  por  8,72m com  raio  de

10,00m,confrontando com a rua 02, deflete à direita e segue em reta por 12,48m, deflete

á  esquerda  e  segue  em curva  por  25,25m com raio  de  50,00m confrontando  com o

sistema de lazer até o ponto de início desta descrição, encerrando a área de 135,72m².

Passando a ser afetada no Sistema de Lazer do loteamento Tropicália

Garden, sendo transcrito com a seguinte nova redação:

III. Sistema de lazer, de frente para a rua 02, lado par, na quadra

completada pela rua 01, alameda tropical e Área Verde 04, medindo 7,29m de frente em

curva com raio de 50,00m mais 26,22m em reta mais 7,57m em curva com raio de

5,00m, deflete à direita e segue em curva por 8,72m com raio de 10,00m, deflete à

esquerda e segue em reta por 1,95m, segue em curva por 0,43m com raio de 9,00m

confrontando até aqui com a rua 02; segue em curva por 2,62m com raio de 9,00m

confrontando com a rua 03; do lado esquerdo de quem da rua olha para o terreno mede

24,22m deflete a direita em angulo reto e segue por 7,40m, deflete a esquerda em angulo

reto e segue por 20,11m confrontando com a Área Verde 04; do lado direito de quem da

rua olha para o terreno 21,16m deflete à direita em angulo de 129 graus e segue por

30,57m deflete  a  esquerda  em angulo  de  162  graus  e  segue  por  26,40m deflete  a
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esquerda em angulo de 146 graus e segue por 8,91m, confrontando com a Área Verde 04;

nos fundos mede 51,38m, deflete a esquerda em angulo reto e segue por 13,94m, deflete

a  direita  em angulo  reto  e  segue  por  26,69m,  confrontando  com a  Área  Verde  04,

encerrando a área de 3.572,84m2.

Ficando a via com a nova descrição:

IV. Uma faixa de terra com início no ponto de encontro da Via de

Pedestre 03 com a propriedade de Francisco dos Santos Freire, medindo 17,33m em reta

confrontando com a propriedade de Francisco dos Santos Freire; deflete à direita e segue

em reta por 16,63m confrontando com o lote 01 da quadra B, segue em reta por 42,20m

confrontando com a rua 04, segue em reta por 24,57m, deflete à esquerda e segue por

57,34m em curva com raio de 39,82m, deflete à esquerda e segue em reta por 78,60m,

deflete à direita e segue por 8,17m em curva com raio de 26,23m, deflete à direita e

segue por 44,44m em reta, deflete à esquerda e segue por 17,27m em curva com raio de

27,00m, deflete à esquerda e segue em reta por 15,32m, deflete à direita e segue por

41,09m em curva com raio de 64,00m, deflete à direita e segue em reta por 25,96m,

deflete à esquerda e segue por 17,28m em curva com raio de 11,00m, confrontando até

aqui com os lotes de 01 a 06 e de 11 a 34 quadra C, deflete à direita e segue por 38,33m

em reta, confrontando com a rua 03, deflete à direita e segue por 0,43m em curva com

raio de 9,00m mais 1,95m em reta, deflete à direita e segue por 8,72m em curva com raio

de 10,00m, deflete à esguerda e segue por 7,57m em curva com raio de 5,00m, deflete à

esquerda e segue por 26,22m em reta, deflete à esquerda e segue por 7,29m em curva

com raio de 50,00m confrontando até aqui com o sistema de lazer, segue por 24,58m em

curva com raio de 50,00m mais 15,32m em reta confrontando com a Área Verde 04;

deflete à direita e segue por 21,30m em curva com raio de 41,00m deflete à direita e

segue por 49,10m em reta confrontando com a rua 01, deflete à esquerda e segue por

3,37m em curva com raio de 12,00m, deflete à esquerda e segue por 80,61m em reta,

deflete à direita e segue por 79,93m em curva com raio de 53,97m; deflete à direita e

segue em reta por 63,45m, deflete à esquerda e segue por 7,27m em curva com raio de

9,00m, deflete à direita e segue por 15,28m em curva com raio de 10,00m, confrontando

até  aqui  com os lotes  de 01 a 27 quadra  A,  deflete  à  esquerda  e segue por  4,00m

confrontando com a Via de Pedestre 03 até o ponto de início desta descrição, encerrando

área de 6.489,06m². Cadastrado na Prefeitura Municipal  sob a denominação Rua Luiz

Fernando Sebastiani.

§3º – Fica desafetada um faixa de terra da  RUA 03 e da RUA 05,

cadastrado na Prefeitura Municipal sob a LEI MUNICIPAL N° 2.490, DE 13 DE MARÇO DE

2015 de denominação Rua Maria de Lourdes Walter Franco – Rua 03 e Rua Marcelo Dias

da Rosa (Faustão) – Rua 05 do  loteamento residencial  Tropicália Garden conforme foi

aprovado descrito abaixo:

I.  Uma faixa de terra com início no ponto de encontro da via de

pedestre 01 e a Área Verde 4, medindo 10,05m em reta mais 1,48m em curva com raio

de 9,00m confrontando com a área verde 04, daí segue por 2,62m em curva com raio de

9,00m confrontando com o Sistema de Lazer, deflete à direita e segue por 38,33m em

reta confrontando com a rua 02, daí segue por 24,84m em reta, deflete à esquerda e

segue por 17,28m em curva com raio de 11,00m confrontando até aqui com os lotes 34 e

54 da quadra C, deflete à direita e segue por 33,82m em reta confrontando com a rua 04,

deflete à direita e segue por 14,14m em curva com raio de 9,00m, segue por 62,08m em

reta confrontando com o lote 01 e com os lotes de 06 a 10 da quadra D, daí segue por

4,00m em reta  confrontando  com a  Via  de  Pedestre  01  até  o  ponto  de  início  desta

descrição, encerrando área de 1.093,24m².

II. Uma faixa de terra com início no ponto de encontro da Rua 4 com

a propriedade de Francisco dos Santos Freire, medindo 23,00m em reta confrontando com

a rua 04; segue por 43,00m em reta; deflete à direita e segue por 6,58m em curva com

raio de 9,29m; segue por 14,61m em curva com o raio de 10,00m confrontando até aqui

com o lote 05 e com os lotes de 11 a 15 quadra D; deflete à direita segue por 4,00m em

reta confrontando com a via de pedestre 01; deflete à esquerda e segue por 8,00m em

reta, deflete à esquerda e segue por 15,71m em curva com o raio de 10,00m; deflete à

esquerda e segue por 41,08m em reta confrontando com a área institucional; segue por

38,00m em reta confrontando com os lotes de 01 a 04 da quadra E; deflete à esquerda e

segue por  14,00m em reta confrontando com a propriedade de Francisco dos  Santos

Freire, até o ponto de início desta descrição, encerrando área de 1.316,14m².

Fica desafetada a seguinte faixa de terra das vias descritas acima do

loteamento Tropicália Garden, com as seguintes descrições:

III.  Uma faixa de terra com início no ponto de encontro da rua 03

com a área verde 04, medindo 7,82m em reta confrontando com a área verde 04; deflete

à esquerda e segue em reta por 4,00m confrontando com a via de pedestre 01; deflete à

esquerda e segue em curva por 9,10m com raio de 9,97m confrontando com a rua 03 até

o ponto de início desta descrição encerrando a área de 9,58m².

IV. Uma faixa de terra com início no ponto de encontro da rua 05

com a área institucional, medindo 8,00m em reta confrontando com a área institucional;

deflete à esquerda e segue em curva por 9,27m com raio de 10,00m confrontando com a

rua  05;  deflete  à  esquerda  e  segue  em reta  por  4,00m confrontando  com a  via  de

pedestre 01 até o ponto de início desta descrição encerrando a área de 9,63m².

Passando  a  ser  afetada  na  Via  De  Pedestre  01  do  loteamento

Tropicália Garden, sendo transcrito com a seguinte nova redação:

VI. Uma faixa de terra com início no ponto de encontro da rua 03

com a área verde 04, medindo 61,82m, confrontando em  50,83m em reta com a área

verde 04 e em 11,00m com a área institucional, deflete à esquerda e segue em curva por

9,27m com raio de 10,00m confrontando com a rua 05; deflete à esquerda e segue em

reta por 46,00m confrontando com os lotes 10 e 11 a quadra D; deflete à esquerda e

segue em curva por 9,10m com raio de 9,97m confrontando com a rua 03 até o ponto de

início desta descrição encerrando a área de 203,21m².

Ficando as vias com as novas descrições:

VII. Uma faixa de terra com início no ponto de encontro da via de

pedestre 01 e a Área Verde 4, medindo 2,22m em reta mais 1,48m em curva com raio de

9,00m confrontando com a área verde 04, daí segue por 2,62m em curva com raio de

9,00m confrontando com o Sistema de Lazer, deflete à direita e segue por 38,33m em

reta confrontando com a rua 02, daí segue por 24,84m em reta, deflete à esquerda e

segue por 17,28m em curva com raio de 11,00m confrontando até aqui com os lotes 34 e

54 da quadra C, deflete à direita e segue por 33,82m em reta confrontando com a rua 04,

deflete à direita e segue por 14,14m em curva com raio de 9,00m, segue por 62,08m em

reta confrontando com o lote 01 e com os lotes de 06 a 10 da quadra D,deflete à direita e

segue em curva por 9,10m confrontando com a Via de Pedestre 01 até o ponto de início

desta descrição, encerrando área de 1.083,66m². Cadastrado na Prefeitura Municipal sob

a denominação Rua Maria de Lourdes Walter Franco.

VIII. Uma faixa de terra com início no ponto de encontro da Rua 4

com a propriedade de Francisco dos Santos Freire, medindo 23,00m em reta confrontando

com a rua 04; segue por 43,00m em reta; deflete à direita e segue por 6,58m em curva

com raio de 9,29m; segue por 14,61m em curva com o raio de 10,00m confrontando até

aqui com o lote 05 e com os lotes de 11 a 15 quadra D; segue em curva por 9,27m com

raio de 10,00m confrontando com a via de pedestre 01; segue em curva por 15,71m com

o raio de 10,00m; deflete à esquerda e segue por 41,08m em reta confrontando com a

área institucional; segue por 38,00m em reta confrontando com os lotes de 01 a 04 da

quadra  E;  deflete  à  esquerda  e  segue  por  14,00m  em  reta  confrontando  com  a

propriedade  de  Francisco  dos  Santos  Freire,  até  o  ponto  de  início  desta  descrição,

encerrando área de 1.306,51m².
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§4º- As desafetações, afetações e/ou alterações das áreas descritas

nos  parágrafos  anteriores  deste  artigo,  respeitarão  os  percentuais  mínimos  de  áreas

institucionais, verdes e de preservação ambiental, previstos na legislação vigente.

Art. 2° - Todas as vias de pedestre do loteamento passam a integrar

a área permeável do loteamento, ficando inscritas como Sistema de Lazer.

Art. 3° - Das obrigações.

§  1°  -  Caberá  a  SARTORELLI  DE  BOITUVA  EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS LTDA. realizar a averbação desta desafetação e afetação junto ao Cartório

de Registro de Imóveis de Boituva.

Art.  4º  - Esta  Lei  entrará  em vigor  na  data  de  sua  publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão

por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Prefeitura de Boituva, em 04 de setembro de 2.019.

SAN THIAGO GARCIA DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Governamental


