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LEI MUNICIPAL Nº 619, DE 03 DE ABRIL DE 2018 

 
“DISPÕE SOBRE A DECLARAÇÃO DE ÁREA DE EXPANSÃO URBANA QUE 

ESPECIFICA.”. 
 
 

FREDERICO DIAS BATISTA, Prefeito  do Município de 
Itaóca, Estado de São Paulo no uso de suas atribuições 
legais: 

 
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Itaóca - aprovou 
e ele promulga e sanciona a seguinte LEI: 

 
 
 

Art. 1º - Fica declarado como área de expansão urbana os imóveis compreendidos no 
perímetro do Bairro Rio Claro, conforme descrição abaixo:- 

 

MEMORIAL DESCRITIVO ÁREA DE EXPANSÃO URBANA 
 
Imóvel: BAIRRO RIO CLARO 

Município: ITAOCA Comarca: APIAÍ 

Área Total: 41.671,71 m2 

Perímetro:1.571,75 m 
 

Descrição Perimétrica 
A área de expansão urbana tem início no ponto RC01 definido pelas coordenadas N: 7.275.657,196 m 

e E: 715.139,121 m, confrontando com Zaqueu Conceição de Pontes, deste segue até o ponto RC02 definido 
pelas coordenadas N: 7.275.617,936 m e E: 715.138,772 m, com azimute de 180°30'37" e distância de 39,26 
m agora confrontando com Rio Palmital; deste segue até o ponto RC03 definido pelas coordenadas N: 
7.275.614,106 m e E: 715.115,590 m, com azimute de 260°37'05" e distância de 23,50 m deste segue até o 
ponto RC04 definido pelas coordenadas N: 7.275.613,543 m e E: 715.112,180 m, com azimute de 
260°37'06" e distância de 3,46 m deste segue até o ponto RC05 definido pelas coordenadas N: 7.275.613,001 
m e E: 715.101,868 m, com azimute de 266°59'31" e distância de 10,33 m deste segue até o ponto RC06 
definido pelas coordenadas N: 7.275.611,257 m e E: 715.068,676 m, com azimute de 266°59'31" e distância 
de 33,24 m deste segue até o ponto RC07 definido pelas coordenadas N: 7.275.594,069 m e E: 715.043,943 



             PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA 

               ESTADO DE SÃO PAULO 
                                                       CNPJ 67.360.362.0001-64 

 

 
 

Rua Paulo Jacinto Pereira, 145 F/Fax: (15) 3557-1118/35571145 CEP 18360-000 – SÃO PAULO  
e-mail: pmitaoca@gmail.com 

2

m, com azimute de 235°12'14" e distância de 30,12 m deste segue até o ponto RC08 definido pelas 
coordenadas N: 7.275.572,991 m e E: 715.053,307 m, com azimute de 156°02'48" e distância de 23,06 m 
deste segue até o ponto RC09 definido pelas coordenadas N: 7.275.549,067 m e E: 715.063,936 m, com 
azimute de 156°02'48" e distância de 26,18 m deste segue até o ponto RC10 definido pelas coordenadas N: 
7.275.524,508 m e E: 715.080,940 m, com azimute de 145°18'05" e distância de 29,87 m deste segue até o 
ponto RC11 definido pelas coordenadas N: 7.275.493,763 m e E: 715.077,771 m, com azimute de 
185°53'06" e distância de 30,91 m deste segue até o ponto RC12 definido pelas coordenadas N: 
7.275.443,919 m e E: 714.993,188 m, com azimute de 239°29'21" e distância de 98,18 m deste segue até o 
ponto RC13 definido pelas coordenadas N: 7.275.423,687 m e E: 714.948,499 m, com azimute de 
245°38'35" e distância de 49,06 m deste segue até o ponto RC14 definido pelas coordenadas N: 
7.275.370,038 m e E: 714.908,545 m, com azimute de 216°40'34" e distância de 66,89 m deste segue até o 
ponto RC15 definido pelas coordenadas N: 7.275.373,630 m e E: 714.862,685 m, com azimute de 
274°28'43" e distância de 46,00 m deste segue até o ponto RC16 definido pelas coordenadas N: 
7.275.378,581 m e E: 714.840,564 m, com azimute de 282°36'57" e distância de 22,67 m deste segue até o 
ponto RC17 definido pelas coordenadas N: 7.275.368,122 m e E: 714.815,600 m, com azimute de 
247°16'02" e distância de 27,07 m deste segue até o ponto RC18 definido pelas coordenadas N: 
7.275.347,766 m e E: 714.783,522 m, com azimute de 237°36'08" e distância de 37,99 m deste segue até o 
ponto RC19 definido pelas coordenadas N: 7.275.345,506 m e E: 714.779,961 m, com azimute de 
237°36'08" e distância de 4,22 m deste segue até o ponto RC20 definido pelas coordenadas N: 7.275.344,116 
m e E: 714.777,770 m, com azimute de 237°36'08" e distância de 2,59 m deste segue até o ponto RC21 
definido pelas coordenadas N: 7.275.342,265 m e E: 714.746,893 m, com azimute de 266°34'09" e distância 
de 30,93 m deste segue até o ponto RC22 definido pelas coordenadas N: 7.275.353,633 m e E: 714.720,147 
m, com azimute de 293°01'38" e distância de 29,06 m deste segue até o ponto RC23 definido pelas 
coordenadas N: 7.275.377,180 m e E: 714.680,222 m, com azimute de 300°31'53" e distância de 46,35 m 
deste segue até o ponto RC24 definido pelas coordenadas N: 7.275.393,364 m e E: 714.658,432 m, com 
azimute de 306°36'10" e distância de 27,14 m deste segue até o ponto RC25 definido pelas coordenadas N: 
7.275.400,820 m e E: 714.656,953 m, com azimute de 348°46'52" e distância de 7,60 m deste segue até o 
ponto RC26 definido pelas coordenadas N: 7.275.437,714 m e E: 714.662,517 m, com azimute de 8°34'32" e 
distância de 37,31 m deste segue até o ponto RC27 definido pelas coordenadas N: 7.275.449,963 m e E: 
714.647,964 m, com azimute de 310°05'19" e distância de 19,02 m deste segue até o ponto RC28 definido 
pelas coordenadas N: 7.275.472,694 m e E: 714.626,141 m, com azimute de 316°10'02" e distância de 31,51 
m agora confrontando com Candido Dias Batista; deste segue até o ponto RC29 definido pelas coordenadas 
N: 7.275.477,225 m e E: 714.626,697 m, com azimute de 6°59'26" e distância de 4,57 m deste segue até o 
ponto RC30 definido pelas coordenadas N: 7.275.484,625 m e E: 714.634,474 m, com azimute de 46°25'22" 
e distância de 10,74 m agora confrontando com Estrada Municipal; deste segue até o ponto RC31 definido 
pelas coordenadas N: 7.275.480,405 m e E: 714.660,363 m, com azimute de 99°15'32" e distância de 26,23 m 
deste segue até o ponto RC32 definido pelas coordenadas N: 7.275.479,800 m e E: 714.663,056 m, com 
azimute de 102°39'42" e distância de 2,76 m deste segue até o ponto RC33 definido pelas coordenadas N: 
7.275.476,837 m e E: 714.670,689 m, com azimute de 111°12'55" e distância de 8,19 m deste segue até o 
ponto RC34 definido pelas coordenadas N: 7.275.471,891 m e E: 714.677,346 m, com azimute de 
126°36'41" e distância de 8,29 m deste segue até o ponto RC35 definido pelas coordenadas N: 7.275.465,667 
m e E: 714.683,306 m, com azimute de 136°14'28" e distância de 8,62 m deste segue até o ponto RC36 
definido pelas coordenadas N: 7.275.454,183 m e E: 714.693,525 m, com azimute de 138°20'13" e distância 
de 15,37 m deste segue até o ponto RC37 definido pelas coordenadas N: 7.275.440,383 m e E: 714.708,880 
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m, com azimute de 131°56'46" e distância de 20,64 m deste segue até o ponto RC38 definido pelas 
coordenadas N: 7.275.435,426 m e E: 714.718,352 m, com azimute de 117°37'27" e distância de 10,69 m 
deste segue até o ponto RC39 definido pelas coordenadas N: 7.275.433,115 m e E: 714.721,728 m, com 
azimute de 124°23'42" e distância de 4,09 m deste segue até o ponto RC40 definido pelas coordenadas N: 
7.275.439,298 m e E: 714.742,993 m, com azimute de 73°47'12" e distância de 22,15 m deste segue até o 
ponto RC41 definido pelas coordenadas N: 7.275.454,500 m e E: 714.773,710 m, com azimute de 63°40'08" 
e distância de 34,27 m deste segue até o ponto RC42 definido pelas coordenadas N: 7.275.458,836 m e E: 
714.785,277 m, com azimute de  69°27'00"  e distância de 12,35 m deste segue até o ponto RC43 definido 
pelas coordenadas N: 7.275.464,274 m e E: 714.794,280 m, com azimute de 58°52'11" e distância de 10,52 m 
deste segue até o ponto RC44 definido pelas coordenadas N: 7.275.469,089 m e E: 714.802,254 m, com 
azimute de 58°52'11" e distância de  9,31 m deste segue até o  ponto RC45 definido pelas coordenadas N: 
7.275.472,921 m e E: 714.811,738 m, com azimute de 68°00'12" e distância de 10,23 m deste segue até o 
ponto RC46 definido pelas coordenadas N: 7.275.475,237 m e E: 714.817,252 m, com azimute de 67°13'10" 
e distância de 5,98 m deste segue até o ponto RC47 definido pelas coordenadas N: 7.275.482,787 m e E: 
714.830,218 m, com azimute de 59°47'12" e distância de 15,00 m deste segue até o ponto RC48 definido 
pelas coordenadas N: 7.275.494,927 m e E: 714.848,874 m, com azimute de 56°56'46" e distância de 22,26 m 
agora confrontando com Candido Dias Batista; deste segue até o ponto RC49 definido pelas coordenadas N: 
7.275.487,091 m e E: 714.853,954 m, com azimute de 147°02'44" e distância de 9,34 m deste segue até o 
ponto RC50 definido pelas coordenadas N: 7.275.477,561 m e E: 714.859,577 m, com azimute de 
149°27'27" e distância de 11,07 m deste segue até o ponto RC51 definido pelas coordenadas N: 
7.275.468,986 m e E: 714.864,873 m, com azimute de 148°18'00" e distância de 10,08 m deste segue até o 
ponto RC52 definido pelas coordenadas N: 7.275.460,536 m e E: 714.869,996 m, com azimute de 
148°46'22" e distância de 9,88 m deste segue até o ponto RC53 definido pelas coordenadas N: 7.275.452,740 
m e E: 714.874,737 m, com azimute de 148°41'42" e distância de 9,12 m deste segue até o ponto RC54 
definido pelas coordenadas N: 7.275.442,886 m e E: 714.878,937 m, com azimute de 156°54'55" e distância 
de 10,71 m deste segue até o ponto RC55 definido pelas coordenadas N: 7.275.440,518 m e E: 714.889,667 
m, com azimute de 102°26'44" e distância de 10,99 m deste segue até o ponto RC56 definido pelas 
coordenadas N: 7.275.424,598 m e E: 714.897,142 m, com azimute de 154°50'59" e distância de 17,59 m 
deste segue até o ponto RC57 definido pelas coordenadas N: 7.275.433,528 m e E: 714.914,690 m, com 
azimute de 63°01'44" e distância de 19,69 m deste segue até o ponto RC58 definido pelas coordenadas N: 
7.275.446,307 m e E: 714.949,298 m, com azimute de 69°44'01" e distância de 36,89 m deste segue até o 
ponto RC59 definido pelas coordenadas N: 7.275.458,544 m e E: 714.945,765 m, com azimute de 
343°53'39" e distância de 12,74 m deste segue até o ponto RC60 definido pelas coordenadas N: 
7.275.485,055 m e E: 714.969,291 m, com azimute de  41°35'12"  e distância de 35,44 m deste segue até o 
ponto RC61 definido pelas coordenadas N: 7.275.502,295 m e E: 714.984,951 m, com azimute de 42°15'04" 
e distância de 23,29 m deste segue até o ponto RC62 definido pelas coordenadas N: 7.275.532,282 m e E: 
714.975,980 m, com azimute de 343°20'35" e distância de 31,30 m deste segue até o ponto RC63 definido 
pelas coordenadas N: 7.275.544,896 m e E: 714.998,101 m, com azimute de 60°18'24" e distância de 25,47 m 
deste segue até o ponto RC64 definido pelas coordenadas N: 7.275.588,564 m e E: 714.999,287 m, com 
azimute de 1°33'23" e distância de 43,68 m agora confrontando com Estrada Municipal; deste segue até o 
ponto RC65 definido pelas coordenadas N: 7.275.604,643 m e E: 715.015,223 m, com azimute de 44°44'31" 
e distância de 22,64 m deste segue até o ponto RC66 definido pelas coordenadas N: 7.275.615,187 m e E: 
715.029,968 m, com azimute de  54°26'02"  e distância de 18,13 m deste segue até o ponto RC67 definido 
pelas coordenadas N: 7.275.626,038 m e E: 715.048,842 m, com azimute de 60°06'11" e distância de 21,77 m 



             PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA 

               ESTADO DE SÃO PAULO 
                                                       CNPJ 67.360.362.0001-64 

 

 
 

Rua Paulo Jacinto Pereira, 145 F/Fax: (15) 3557-1118/35571145 CEP 18360-000 – SÃO PAULO  
e-mail: pmitaoca@gmail.com 

4

deste segue até o ponto RC68 definido pelas coordenadas N: 7.275.632,059 m e E: 715.059,465 m, com 
azimute de 60°27'24" e distância de 12,21 m deste segue até o ponto RC69 definido pelas coordenadas N: 
7.275.640,785 m e E: 715.075,963 m, com azimute de 62°07'33" e distância de 18,66 m deste segue até o 
ponto RC70 definido pelas coordenadas N: 7.275.642,750 m e E: 715.082,331 m, com azimute de  72°50'59"  
e distância de 6,66 m deste segue até o ponto RC71 definido pelas coordenadas N: 7.275.647,201 m e E: 
715.097,331 m, com azimute de 73°28'23" e distância de 15,65 m deste segue até o ponto RC01 definido 
pelas coordenadas N: 7.275.657,196 m e E: 715.139,121 m, com azimute de 76°32'55" e distância de 

42,97 m. A descrição acima encerra uma área de 41.671,71 m2 ha com perímetro de 1.571,75 m. O trabalho 
apresenta as coordenadas no formato UTM (Meridiano Central 51º - Fuso 22 SUL) e esta georreferenciado 
ao Sistema Geodésico Brasileiro (SIRGAS). 
 
 Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de dotação própria consignada no 
orçamento vigente, suplementada se necessário. 

   
  Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
ITAÓCA-SP. em 03 de ABRIL de 2.018. 

 
 
 
 

FREDERICO DIAS BATISTA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


