
 

 

ANEXO 1.3 - DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DOS SETORES DE USO NÃO 
RESIDENCIAL DENTRO DO EIXO TAMANDUATEI 
 
DESCRIÇÃO DA ÁREA ‘A’  

Tem início no ponto de interseção do eixo da Avenida dos Estados, sentido Santo 

André - São Paulo com o Ribeirão do Oratório; segue por este até o ponto de encontro 

com a divisa do lote de Classificação Fiscal 02.186.003; deflete à direita, segue pela 

divisa deste até o ponto de encontro com a divisa da Zona Especial de Interesse 

Social C - 3 (ZEIS C - 3); segue no alinhamento da ZEIS C - 3 na distância de 

232,18m confrontando com o lote de Classificação Fiscal 02.126.011; deflete à 

esquerda segue contornando a ZEIS C - 3 até o ponto de interseção com o eixo da 

Rua Dr. Belizário Alves Tavares; deflete à direita, segue por este até o ponto de 

interseção com o eixo da Avenida dos Estados, sentido Santo André - Mauá; deflete à 

esquerda, segue por este até o ponto de interseção com o eixo da Rua Comendador 

Júlio Pignatari; deflete à direita, segue por este até encontrar a divisa do lote de 

Classificação Fiscal 01.217.006, segue pela divisa deste lote até o encontro com a 

divisa do lote de Classificação Fiscal 01.217.010; deflete à esquerda, segue pela 

divisa deste até encontrar o ponto de interseção com o eixo da Estrada de Ferro 

Santos - Jundiaí; deflete à direita, segue por este até o ponto de interseção com o eixo 

da Rua Felipe Camarão; deflete à direita, segue por este até o ponto de interseção 

com o eixo da Avenida Prosperidade; deflete à esquerda, segue por este até o ponto 

de interseção com o eixo da Rua do Ouro; deflete à direita, segue por este até o ponto 

de interseção com o eixo da Avenida dos Estados, sentido Santo André - São Paulo; 

deflete à esquerda, segue por este até o ponto de interseção com o eixo do Ribeirão 

do Oratório, ponto onde teve início a presente descrição.   

 

DESCRIÇÃO DA ÁREA ‘B’  

Tem início no ponto de interseção do eixo da Estrada de Ferro Santos – Jundiaí com a 

divisa dos lotes de Classificação Fiscal 01.215.012 e 01.215.014; segue por esta até o 

ponto de encontro com a divisa do lote de Classificação Fiscal 01.218.001; deflete à 

direita, segue pela divisa do lote de Classificação Fiscal 01.215.012 confrontando com 

os lotes de Classificação Fiscal 01.213.015 e 01.215.011 até o ponto de encontro com 

o prolongamento da divisa Sul da Zona Especial de Interesse Social A - 6 (ZEIS A - 6); 

deflete à esquerda, segue por este até o ponto de interseção com o eixo da Avenida 

dos Estados, sentido Santo André - Mauá; deflete à direita, segue por este até o ponto 

de encontro com a divisa do lote de Classificação Fiscal 01.215.002; deflete à direita, 

segue pela divisa deste lote até o ponto de interseção com o eixo da Estrada de Ferro 

Santos – Jundiaí; deflete à direita, segue pela divisa do lote de Classificação Fiscal 

01.215.010 até o ponto de encontro com a divisa do lote de Classificação Fiscal 

01.215.013; deflete à direita, segue pela divisa deste confrontando com os lotes de 

Classificação Fiscal 01.215.010 e 01.215.012 até o ponto de encontro com a divisa do 

lote de Classificação Fiscal 01.215.014 no ponto de interseção do eixo da Estrada de 

Ferro Santos – Jundiaí, ponto onde teve início a presente descrição. 

 



 

 

DESCRIÇÃO DA ÁREA ‘C’  

 Tem início no ponto de interseção do eixo da Estrada de Ferro Santos – Jundiaí com 

a divisa dos lotes de Classificação Fiscal 03.169.001 e 03.169.002; segue por esta até 

o ponto de interseção com o eixo da Avenida dos Estados, sentido Santo André - 

Mauá; deflete à direita, segue por este até o ponto de encontro com a divisa do lote de 

Classificação Fiscal 03.169.008; deflete à direita, segue pela divisa deste lote até o 

ponto de interseção com o eixo da Estrada de Ferro Santos – Jundiaí; deflete à direita, 

segue por este até o ponto de encontro com a divisa do lote de Classificação Fiscal 

03.169.001 no ponto de interseção do eixo da Estrada de Ferro Santos – Jundiaí, 

ponto onde teve início a presente descrição. 

 

DESCRIÇÃO DA ÁREA ‘D’  

Tem início no ponto de interseção do eixo da Avenida Henri Sannejouand com a 

Avenida dos Estados, sentido Santo André - Mauá; segue por este até o ponto de 

interseção com o eixo da Rua Ângelo Franchini; deflete à direita, segue por este até o 

ponto de interseção com o eixo da Estrada de Ferro Santos - Jundiaí; deflete à direita, 

segue pela divisa dos lotes de Classificação Fiscal 05.146.079; 05.146.039; 

05.146.068; 05.145.022 e 05.145.015; deflete à direita, segue pela divisa do lote de 

Classificação Fiscal 05.145.015 até o ponto de interseção com o eixo da Avenida 

Henri Sannejouand; deflete à direita, segue por este até o ponto de interseção com o 

eixo da Avenida dos Estados, sentido Santo André - Mauá, ponto onde teve início a 

presente descrição.   

 

DESCRIÇÃO DA ÁREA ‘E’  

Tem início no ponto de interseção do eixo da Avenida Queirós dos Santos com a 

divisa dos lotes de Classificação Fiscal 05.111.053 e 05.111.054; segue por esta e 

deflete à direita contornando a divisa do lote de Classificação Fiscal 05.111.053; segue 

pela divisa dos lotes de Classificação Fiscal 05.111.052; 05.111.100 e 05.111.101 até 

o ponto de encontro com a divisa do lote de Classificação Fiscal 05.111.071; deflete à 

esquerda, segue pela divisa dos lotes de Classificação Fiscal 05.111.071 e 05.111.070 

até o ponto de encontro com a divisa do lote de Classificação Fiscal 05.111.062; 

deflete à esquerda, segue pela divisa deste até o ponto de encontro com a divisa do 

lote de Classificação Fiscal 05.111.094; deflete à direita, segue pela divisa deste até o 

ponto de interseção com a faixa da Eletropaulo; deflete à direita, segue pela divisa da 

faixa da Eletropaulo até o ponto de interseção com o eixo da Avenida Queirós dos 

Santos; deflete à direita, segue por este até o ponto de encontro com a divisa do lote 

de Classificação Fiscal 05.111.054 no ponto de interseção do eixo da Avenida Queirós 

dos Santos, ponto onde teve início a presente descrição. 

 

 

 



 

 

DESCRIÇÃO DA ÁREA ‘F’  

Tem início no ponto de interseção da divisa dos lotes de Classificação Fiscal 

05.146.041 e 05.146.009 com o eixo da Avenida dos Estados, sentido Santo André - 

Mauá; segue por este até o ponto de interseção com o eixo da Rua Capitão João; 

deflete à direita, segue por este até encontrar a divisa do lote de Classificação Fiscal 

05.146.011; deflete à direita, segue pela divisa deste lote até o encontro com a divisa 

do lote de Classificação Fiscal 05.146.009; segue por esta e deflete à esquerda 

contornando a divisa do lote de Classificação Fiscal 05.146.009 até o ponto de 

interseção com o eixo da Avenida dos Estados, sentido Santo André - Mauá, ponto 

onde teve início a presente descrição. 

 

DESCRIÇÃO DA ÁREA ‘G’  

Tem início no ponto de interseção do eixo da Estrada de Ferro Santos – Jundiaí com a 

divisa dos lotes de Classificação Fiscal 05.111.082 e 05.111.092; segue pela divisa do 

lote de Classificação Fiscal 05.111.082 até o ponto de interseção com o eixo do 

Viaduto Salvador Avamileno; atravessa o Viaduto até o ponto de interseção com o eixo 

do Córrego Itrapoã que serve de divisa com o Município de Mauá; segue por este até 

o ponto de interseção com o eixo da Avenida Alexandre de Gusmão; deflete à direita, 

segue por este até o ponto de encontro com a divisa do lote de Classificação Fiscal 

05.111.092; deflete à direita, segue pela divisa deste lote até o ponto de interseção 

com o eixo da Estrada de Ferro Santos – Jundiaí, ponto onde teve início a presente 

descrição. 

 


