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MEMORIAL DESCRITIVO 
Data :   09/09/2020 

 
➢ Proprietário: Tecelagem Vânia Participações e Investimentos Ltda 

CNPJ: 61.067.286/0001-17  

Endereço: Rua Correa Barros, nº 06, Vila Prudente, município São Paulo - SP. CEP: 03155-050. 
                     

➢ Localização do imóvel: 
Avenida Manoel Rabello Filho, S/Nº 

Parte dos Lotes de terrenos sob os números 1 - 23 à 39 da quadra 04 

Loteamento Parque Balneário Boracéia II 

Bairro Boracéia 

Município de São Sebastião – SP 

 

➢ Matrícula Nº: 5.599, Livro Nº 2 do Registro de Imóveis de São Sebastião.  
 

➢ Área do imóvel:   
Conforme Matrícula nº 5.599, a área TOTAL imóvel é igual a 3.770,00 m2.  

Conforme memorial descritivo, a área do imóvel, levantada “in loco” é igual a 5.856,75 m2.  

 

➢ Memorial Descritivo da Situação Conforme Matrícula: 

Situação melhor descrita e caracterizada conforme Matrícula Nº 5.599, Livro Nº 2 do Registro 

de Imóveis de São Sebastião. 

 

➢ Memorial Descritivo da Situação Levantada “in loco”: 

“Parte dos Lotes de terrenos sob os números 1 - 23 à 39 da Quadra 04”: Terreno oriundo 

da retificação da “parte dos lotes de terrenos sob os números 1 – 23 à 39 da Quadra 04”, 

que formam um todo com área de 5.856,75 m², do loteamento denominado “Parque 

Balneário Boracéia II”, situado no bairro Boracéia, perímetro urbano desta cidade e 

comarca de São Sebastião, o qual assim se descreve: Tem seu início no ponto 1, de 

coordenadas UTM DATUM SIRGAS 2000 1, de coordenadas E. 415.695,668 m e N. 

7.372.723,875 m, deste segue com azimute 266° 14' 19" e distância de 6,38 metros, 

confrontando com a Avenida Manoel Rabello Filho  até o ponto 2, de coordenadas E. 

415.689,298 m e N. 7.372.723,456 m, deste segue com azimute 003° 31' 35" e distância 
de 37,78 metros, confrontando com a Alameda Bariri até o ponto 3, de coordenadas E. 

415.691,622 m e N. 7.372.761,168 m, deste segue com azimute 002° 49' 05" e distância 

de 16,21 metros, confrontando com a Alameda Bariri até o ponto 4, de coordenadas E. 

415.692,419 m e N. 7.372.777,356 m, deste segue com azimute 356° 46' 57" e distância 

de 7,97 metros, confrontando com a Alameda Bariri até o ponto 5, de coordenadas E. 

415.691,971 m e N. 7.372.785,318 m, deste segue com azimute 004° 37' 25" e distância 

de 196,88 metros, confrontando com a Alameda Bariri até o ponto 6, de coordenadas E. 
415.707,842 m e N. 7.372.981,556 m, deste segue em curva com raio de 9,00 metros e 

desenvolvimento de 14,14 metros, confrontando com a confluência da Alameda Bariri 
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com a Alameda Ibitinga até o ponto 7, de coordenadas E. 415.718,229 m e N. 

7.372.989,719 m, deste segue com azimute 099° 03' 29" e distância de 27,03 metros, 

confrontando com a Alameda Ibitinga até o ponto 8, de coordenadas E. 415.744,926 m 

e N. 7.372.985,462 m, deste segue com azimute 191° 32' 32" e distância de 12,12 metros, 

confrontando com "parte dos Lotes de terrenos sob os números 1 - 23 à 39 da quadra 

04 do Loteamento denominado "Parque Balneário Boracéia II" até o ponto 9, de 

coordenadas E. 415.742,502 m e N. 7.372.973,591 m, deste segue com azimute 191° 53' 
52" e distância de 11,98 metros, confrontando com "parte dos Lotes de terrenos sob os 

números 1 - 23 à 39 da quadra 04 do Loteamento denominado "Parque Balneário 

Boracéia II" até o ponto 10, de coordenadas E. 415.740,031 m e N. 7.372.961,867 m, 

deste segue com azimute 191° 07' 30" e distância de 12,04 metros, confrontando com 

"parte dos Lotes de terrenos sob os números 1 - 23 à 39 da quadra 04 do Loteamento 

denominado "Parque Balneário Boracéia II" até o ponto 11, de coordenadas E. 

415.737,709 m e N. 7.372.950,057 m, deste segue com azimute 191° 48' 48" e distância 

de 39,43 metros, confrontando com "parte dos Lotes de terrenos sob os números 1 - 23 
à 39 da quadra 04 do Loteamento denominado "Parque Balneário Boracéia II" até o 

ponto 12, de coordenadas E. 415.729,638 m e N. 7.372.911,466 m, deste segue com 

azimute 188° 30' 08" e distância de 13,37 metros, confrontando com "parte dos Lotes de 

terrenos sob os números 1 - 23 à 39 da quadra 04 do Loteamento denominado "Parque 

Balneário Boracéia II" até o ponto 13, de coordenadas E. 415.727,660 m e N. 

7.372.898,239 m, deste segue com azimute 098° 18' 09" e distância de 0,62 metros, 

confrontando com "parte dos Lotes de terrenos sob os números 1 - 23 à 39 da quadra 
04 do Loteamento denominado "Parque Balneário Boracéia II" até o ponto 14, de 

coordenadas E. 415.728,279 m e N. 7.372.898,149 m, deste segue com azimute 190° 19' 

14" e distância de 11,29 metros, confrontando com "parte dos Lotes de terrenos sob os 

números 1 - 23 à 39 da quadra 04 do Loteamento denominado "Parque Balneário 

Boracéia II" até o ponto 15, de coordenadas E. 415.726,256 m e N. 7.372.887,040 m, 

deste segue com azimute 190° 24' 53" e distância de 12,68 metros, confrontando com 

"parte dos Lotes de terrenos sob os números 1 - 23 à 39 da quadra 04 do Loteamento 

denominado "Parque Balneário Boracéia II" até o ponto 16, de coordenadas E. 
415.723,963 m e N. 7.372.874,565 m, deste segue com azimute 191° 15' 24" e distância 

de 3,53 metros, confrontando com "parte dos Lotes de terrenos sob os números 1 - 23 à 

39 da quadra 04 do Loteamento denominado "Parque Balneário Boracéia II" até o ponto 

17, de coordenadas E. 415.723,274 m e N. 7.372.871,102 m, deste segue com azimute 

190° 53' 36" e distância de 12,63 metros, confrontando com "parte dos Lotes de terrenos 

sob os números 1 - 23 à 39 da quadra 04 do Loteamento denominado "Parque Balneário 

Boracéia II" até o ponto 18, de coordenadas E. 415.720,886 m e N. 7.372.858,696 m, 

deste segue com azimute 189° 54' 31" e distância de 12,64 metros, confrontando com 
"parte dos Lotes de terrenos sob os números 1 - 23 à 39 da quadra 04 do Loteamento 

denominado "Parque Balneário Boracéia II" até o ponto 19, de coordenadas E. 

415.718,711 m e N. 7.372.846,247 m, deste segue com azimute 190° 44' 14" e distância 

de 50,94 metros, confrontando com "parte dos Lotes de terrenos sob os números 1 - 23 

à 39 da quadra 04 do Loteamento denominado "Parque Balneário Boracéia II" até o 

ponto 20, de coordenadas E. 415.709,221 m e N. 7.372.796,198 m, deste segue com 

azimute 190° 43' 16" e distância de 12,00 metros, confrontando com "parte dos Lotes de 
terrenos sob os números 1 - 23 à 39 da quadra 04 do Loteamento denominado "Parque 

Balneário Boracéia II" até o ponto 21, de coordenadas E. 415.706,988 m e N. 
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RODRIGO PEREIRA DE AZEVEDO  / IM: 21.156 
TÉC. AGRIMENSOR R.N.P. 260972977-4 

T.R.T. Nº: BR20200740486 

 

 

PROPRIETÁRIO: TECELAGEM VÂNIA 

PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA 

CNPJ: 61.067.286/0001-17 

7.372.784,407 m, deste segue com azimute 190° 35' 36" e distância de 22,70 metros, 

confrontando com "parte dos Lotes de terrenos sob os números 1 - 23 à 39 da quadra 

04 do Loteamento denominado "Parque Balneário Boracéia II" até o ponto 22, de 

coordenadas E. 415.702,815 m e N. 7.372.762,093 m, deste segue com azimute 190° 35' 

32" e distância de 38,88 metros, confrontando com "parte dos Lotes de terrenos sob os 

números 1 - 23 à 39 da quadra 04 do Loteamento denominado "Parque Balneário 

Boracéia II" até o ponto 1, marco inicial desta descrição fechando assim a poligonal da 
área, com 5.856,75 m² (cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis metros e setenta e cinco 

decímetros quadrados). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   


