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AANNEEXXOO--IIII  

DDEESSCCRRIIÇÇÕÕEESS  PPEERRIIMMÉÉTTRRIICCAASS  DDOO  PPEERRÍÍMMEETTRROO  UURRBBAANNOO  EE    

DDAASS  UUNNIIDDAADDEESS  DDEE  PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  

  

I – CENTRO. 

II - CASTELO. 

III - SANTO ANTONIO. 

IV – RIACHUELO. 

V - VILA MARIA. 

VI – ARARAS. 

VII – AEROPORTO. 

VIII - SANTA CRUZ. 

IX - CÓRREGO DOS PEIXES. 

X – CACHOEIRA. 

XI - BELA VISTA. 

XII – GARIMPO. 

XIII – ALTO DO CRUZEIRO 

 

1- Todas as descrições tem início preferencialmente no ponto mais 

ao norte do     perímetro do bairro e daí seguem um encaminhamento em 

sentido horário. 

2- Para definir se a cerca de divisa situa-se à esquerda ou à direita 

considera-se, no caso de rodovias estaduais e ferrovias, a quilometragem a 

partir da Capital e no caso das estradas municipais, o afastamento da Cidade 

ou a numeração predial. 
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ZONA URBANA 

ÁREA 29,26 km² 

Área cuja delimitação tem início no ponto de cruzamento Do eixo da 

Rodovia Estadual "Cândido Portinari" - SP 334 com o Córrego do Retiro 

(Desengano); daí segue pelo eixo desse córrego à jusante até encontrar a 

cerca de divisa entre o sítio Recanto das Borboletas de propriedade de Álvaro 

Bortoleto e a Fazenda Desengano de propriedade do Espólio de Plínio Girardi; 

daí segue por essa cerca de divisa até encontrar a cerca divisória da Fazenda 

Desengano com a Rua Otorino Ravagnani; daí segue por essa cerca de divisa 

até encontrar a cerca divisória da Fazenda Desengano,com os loteamentos 

"Jardim Mariana I e II"; daí segue por esta cerca divisória contornando os 

referidos loteamentos até encontrar a Rodovia Estadual SP-336; daí segue pelo 

eixo desta rodovia até encontrar a projeção da cerca de divisa do loteamento 

Batatais House Service; daí segue por esta cerca divisória até encontrar a 

Estrada Municipal Ayrton Senna; daí segue pelo eixo dessa estrada até 

encontrar a Estrada Municipal Prefeito Geraldo Marinheiro; daí segue pelo eixo 

desta Estrada até encontrar a projeção da cerca de divisa existente entre o 

loteamento "Jardim São Gabriel" e a Fazenda Bela Vista de propriedade de 

Célia Alóy e fazenda de propriedade de José Gaspar Gomes; daí segue por 

esta cerca de divisa até encontrar o Córrego das Araras; daí segue pelo eixo 

desse córrego à jusante até encontrar com o Córrego dos Peixes; daí segue 

pelo eixo desse último córrego à montante, até encontrar a cerca de divisa 

entre a propriedade de César Gaspar Gomes e a Fazenda Araras Santa Izabel 

de propriedade de Izabel Gaspar Gomes Paiva; daí segue por esta cerca de 

divisa até encontrar a Estrada Municipal "Alírio Lellis Garcia" - BTT 020; daí 

segue pelo eixo dessa estrada até encontrar a cerca de divisa entre o 

Agropecuário “Mundo Novo” de propriedade de Paulo Henrique Macedo Tahan 

e a propriedade de Maria Silvia Vilhena Moreira; daí segue por esta cerca 

divisória até encontrar a cerca de divisa entre o Agropecuário “Mundo Novo” e 

Sítio (Três Irmãos ou Santa Lídia) de propriedade de José Roberto Favareto 

com o Sítio “Alvorada” de propriedade de Antonio Henrique Pupin; daí segue 
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por esta cerca de divisa até encontrar o Ribeirão da Cachoeira; daí segue pelo 

eixo desse ribeirão à montante até encontrar a cerca de divisa entre o 

Patrimônio Municipal e o Sítio São José da Cachoeira de propriedade do 

Espólio de Domingos Leontino Valenciano; daí segue por esta cerca de divisa 

até encontrar a cerca divisória entre a Estância São Sebastião de propriedade 

de Francisco Aloy e o loteamento Cayapós II; daí segue por esta cerca de 

divisa até encontrar a cerca divisória do Sítio São José da Cachoeira; daí segue 

por esta cerca de divisa até encontrar a cerca divisória entre o Sítio Primavera 

de propriedade de José Francisco Barroso e Esposa e o loteamento "Sítios de 

Recreio Cachoeira dos Cayapós"; daí segue por esta cerca divisória e por sua 

projeção até encontrar a Rodovia Estadual "Altino Arantes" - SP 351; daí segue 

pelo eixo desta rodovia  até encontrar o Córrego dos Peixes; daí segue pelo 

eixo desse córrego à montante, até encontrar a represa junto à sua nascente; 

daí margeia a barragem dessa represa até encontrar a estrada de terra que 

divisa com propriedade da ABADEF; daí segue por essa estrada até encontrar 

a cerca de divisa esquerda da Rodovia Estadual “Altino Arantes” – SP 351; daí 

segue por esta cerca, contornando a Praça Rotatória “Vergílio Braghetto” no 

sentido do contra-fluxo do trânsito de veículos, até encontrar a Via de Acesso à 

Rodovia Estadual “Cândido Portinari” – SP 334; daí segue por esta via de 

acesso até encontrar o ponto de cruzamento com a Rodovia Estadual “Cândido 

Portinari” – SP 334; daí segue pelo eixo desta rodovia até encontrar a cerca de 

divisa do Trevo da rodovia SP-334 com a rodovia SP-351; daí segue pela cerca 

à direita, contornando o mesmo, até encontrar novamente a citada Rodovia 

Estadual “Cândido Portinari” – SP 334; daí segue pelo eixo desta rodovia até 

encontrar a Estrada Municipal "Vergílio Scavazza" - BTT 050; daí segue pelo 

eixo desta estrada até encontrar o Córrego do Retiro (Desengano); daí segue 

pelo eixo desse córrego à jusante até encontrar o ponto de cruzamento com a 

projeção da cerca de divisa do Sítio Santa Alice de propriedade de Henrique 

Dias dos Santos; daí segue por essa cerca divisória e por sua projeção até 

encontrar a cerca de divisa esquerda da Rodovia Estadual "Cândido Portinari" - 

SP 334; daí segue por essa cerca de divisa até encontrar o ponto de início 
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dessa descrição perimétrica, que abrange uma área de 29,29 km² (vinte e nove 

quilômetros quadrados e vinte e nove centésimos).  

 

II  --  UUnniiddaaddee  ddee  PPllaanneejjaammeennttoo  0011  ––  CCEENNTTRROO  

ÁÁrreeaa  ==  11,,33  kkmm²²  

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 01 - CENTRO, cuja delimitação tem 

início no ponto de cruzamento do eixo da Avenida Doutor Oswaldo Scatena 

com o eixo da via pública situada entre o Lago Artificial Ofélia Borges Silva 

Alves e o Jardim Primavera; daí segue pelo eixo desta via até encontrar a 

projeção da cerca de divisa do Jardim Primavera com terreno da Santa Casa 

de Misericórdia de Batatais, confrontando com a UNIDADE DE 

PLANEJAMENTO 07 – AEROPORTO. Daí prossegue pelo eixo dessa via 

pública até encontrar a Rua Doutor Brasílio Rodrigues dos Santos; daí segue 

pelo eixo dessa rua até encontrar a ponte sobre o Córrego das Araras; daí 

segue pelo leito desse córrego à jusante até encontrar o Córrego do Pinguinha 

(outrora Córrego da Porteira), confrontando até aqui com a UNIDADE DE 

PLANEJAMENTO 08 – SANTA CRUZ; daí segue pelo leito desse último 

córrego à montante até encontrar a Avenida dos Andradas; daí segue pelo eixo 

dessa avenida até encontrar a Avenida Quinze de Novembro; daí segue pelo 

eixo dessa última avenida até encontrar a Travessa Major Antão, confrontando 

até aqui com a UNIDADE DE PLANEJAMENTO 06 - ARARAS; daí segue pelo 

eixo dessa travessa até encontrar a Rua Doutor Alberto Gaspar Gomes; daí 

segue pelo eixo dessa rua até encontrar a Rua Gustavo Simioni; daí segue pelo 

eixo dessa última rua até encontrar a Rua José Lombardi, confrontando até 

aqui com a UNIDADE DE PLANEJAMENTO 03 – SANTO ANTONIO; daí segue 

pelo eixo dessa última rua até encontrar a Avenida General Osório; daí segue 

pelo eixo dessa avenida até encontrar a Rua José Jorge; daí segue pelo eixo 

dessa rua até encontrar a Avenida Quatorze de Marco, confrontando até aqui 

com a UNIDADE DE PLANEJAMENTO 04 - RIACHUELO; daí segue pelo eixo 

dessa avenida até encontrar a Rua Senador Feijó, confrontando até aqui com a 
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UNIDADE DE PLANEJAMENTO 05 – VILA MARIA; daí segue pelo eixo dessa 

avenida até encontrar a Rua dos Expedicionários; daí segue pelo eixo da 

Avenida Doutor Oswaldo Scatena até encontrar o ponto de início dessa 

descrição perimétrica, confrontando até aqui com a UNIDADE DE 

PLANEJAMENTO 02 - CASTELO. 

 

IIII  --  UUnniiddaaddee  ddee  PPllaanneejjaammeennttoo  0022  ––  CCAASSTTEELLOO  

ÁÁrreeaa  ==  11,,77  kkmm²²  

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 02 - CASTELO, cuja delimitação tem 

início no ponto de cruzamento da cerca de divisa entre o loteamento Jardim 

Bela Vista e os Herdeiros de Adolpho Penholato com a Via de Acesso à 

Rodovia "Cândido Portinari" - SP 334; daí segue pelo eixo desta via até 

encontrar a Avenida Prefeito Washington Luiz; daí segue pelo eixo dessa 

avenida até encontrar a Avenida Doutor Oswaldo Scatena, confrontando até 

aqui com a UNIDADE DE PLANEJAMENTO 07 - AEROPORTO; daí segue pelo 

eixo dessa última avenida até encontrar a Rua dos Expedicionários; daí segue 

pelo eixo da Avenida Quatorze de Março até encontrar a Rua Senador Feijó, 

confrontando até aqui com a UNIDADE DE PLANEJAMENTO 01 - CENTRO; 

daí segue pelo eixo dessa última rua até encontrar a Rua Ana Luiza; daí segue 

pelo eixo dessa última rua até encontrar a Rua Doutor Rebouças; daí segue 

pelo eixo dessa última rua até encontrar a Estrada Municipal Ariovaldo Mariano 

Gera, confrontando até aqui com a UNIDADE DE PLANEJAMENTO 05 – VILA 

MARIA; daí segue pelo eixo desta estrada até encontrar o leito desativado da 

antiga estrada ferroviária atrás do edifício da Antiga Estação Ferroviária; daí 

segue contornando o edifício da antiga Estação Ferroviária seguindo pelo eixo 

do leito da antiga estrada ferroviária até encontrar o prolongamento da Avenida 

Duque de Caxias; daí segue pelo eixo do prolongamento desta rua até 

encontrar a Eua Capitão Firmino Martins; daí segue pelo eixo desta rua até 

encontrar a Avenida José Testa,  daí atravessa o leito da Avenida José Testa 

até encontrar a cerca de divisa do loteamento Jardim Bela Vista com Nair 
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Jacob Felipucci; daí segue por essa cerca de divisa do loteamento Jardim Bela 

Vista até encontrar o ponto de início dessa descrição perimétrica, confrontando 

até aqui com a UNIDADE DE PLANEJAMENTO 13 – ALTO DO CRUZEIRO. 

 

IIIIII  --  UUnniiddaaddee  ddee  PPllaanneejjaammeennttoo  0033  ––  SSAANNTTOO  AANNTTOONNIIOO  

ÁÁrreeaa  ==  11,,33  kkmm²²  

 

Abrange os seguintes loteamentos / desmembramentos: 

• CH ANSELMO TESTA  

• CH DR JORGE NAZAR  

• CH JOAQUIM MARINHEIRO I e II  

• CH DEPUTADO GERALDO FERRAZ DE MENEZES  

• CH NOSSA SENHORA AUXILIADORA 

• CHÁCARA JÓIA. 

• SOCIEDADE COMUNITÁRIA DO POTREIRO 

• CH PREFEITO SALIM JORGE MANSUR 

 

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 03 – SANTO ANTONIO, cuja 

delimitação tem início no ponto de cruzamento dos eixos das Ruas Santos 

Dumont e Gustavo Simioni; daí segue pelo eixo dessa última rua até 

encontrar a Rua Doutor Alberto Gaspar Gomes; daí segue pelo eixo dessa 

última rua até encontrar a Travessa Major Antão; daí segue pelo eixo dessa 

travessa até encontrar a Rua Carlos Gomes, confrontando até aqui com a 

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 01 – CENTRO; daí segue pelo eixo dessa 

última rua até encontrar a Rua Artur Lopes de Oliveira; daí segue pelo eixo 

dessa última rua até encontrar a Rua das Rosas; daí segue pelo eixo dessa 

última rua até encontrar a Avenida Prefeito José Pimenta Neves; daí segue 
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pelo eixo dessa avenida até encontrar a Avenida dos Pupins; daí segue pelo 

eixo dessa última avenida até encontrar o Córrego dos Peixes, confrontando 

até aqui com a UNIDADE DE PLANEJAMENTO 06 – ARARAS; daí segue 

pelo leito desse córrego à montante até encontrar a Rodovia Estadual Altino 

Arantes SP-351, confrontando até aqui com a UNIDADE DE 

PLANEJAMENTO 09 – CÓRREGO DOS PEIXES; daí deflete à direita e em 

linha reta até encontrar a Avenida Júlio César Saqueto da Costa; daí cruza a 

referida rua até encontrar a divisa de fundo dos lotes da Sociedade 

Comunitária do Potreiro, lotes estes situados no lado par da Rua Virgínio José 

de Medeiros e segue por essa divisa até encontrar a Avenida Presidente 

Juscelino Kubitschek; daí segue pelo eixo dessa última avenida até encontrar 

a Avenida Vereador Oswaldo Marques; daí segue pelo eixo dessa última 

avenida até encontrar a Avenida Moacir Dias de Morais; daí segue pelo eixo 

dessa última avenida até encontrar a cerca de divisa do Viveiro Municipal com 

o Conjunto Habitacional "Prefeito Salim Jorge Mansur"; daí segue por esta 

cerca até encontrar a cerca de divisa da Fazenda do Estado de São Paulo 

(Lar da Infância); daí segue por esta cerca de divisa até encontrar a Rua 

Coronel Ovídio; daí segue pelo eixo dessa rua até encontrar a Rua Santos 

Dumont; daí segue pelo eixo dessa última rua até encontrar o ponto de início 

dessa descrição perimétrica, confrontando até aqui com a UNIDADE DE 

PLANEJAMENTO 04 – RIACHUELO. 

 

IIVV  --  UUnniiddaaddee  ddee  PPllaanneejjaammeennttoo  0044  ––  RRIIAACCHHUUEELLOO  

ÁÁrreeaa  ==  22,,33  kkmm²²  

 

Abrange os seguintes loteamentos / desmembramentos: 

• DISTRITO INDUSTRIAL “ERMELINDO DIAS DE MORAIS”. 

• CH OURO VERDE. 
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UNIDADE DE PLANEJAMENTO 04 – RIACHUELO, cuja delimitação tem 

início no ponto de cruzamento do eixo da Avenida Quatorze de Março com o 

eixo da Rua José Jorge; daí segue pelo eixo dessa última rua até encontrar a 

Avenida General Osório; daí segue pelo eixo dessa avenida até encontrar a 

Rua José Lombardi; daí segue pelo eixo dessa última rua até encontrar a Rua 

Santos Dumont, confrontando até aqui com a UNIDADE DE PLANEJAMENTO 

01 – CENTRO; daí segue pelo eixo dessa última rua até encontrar a Rua 

Coronel Ovídio; daí segue pelo eixo dessa última rua até encontrar a cerca de 

divisa da Fazenda do Estado de São Paulo (Lar da Infância); daí segue por 

esta cerca até encontrar a cerca de divisa do Viveiro Municipal com o Conjunto 

Habitacional "Prefeito Salim Jorge Mansur"; daí segue por esta cerca até 

encontrar a Avenida Moacir Dias de Morais; daí segue pelo eixo dessa última 

avenida até encontrar a Avenida Vereador Oswaldo Marques; daí segue pelo 

eixo dessa última rua até encontrar a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek; 

daí segue pelo eixo dessa avenida até encontrar a divisa de fundo dos lotes da 

Sociedade Comunitária do Potreiro, lotes estes situados no lado par da Rua 

Virgínio José de Medeiros; daí segue por essa divisa até encontrar a Avenida 

Júlio César Saqueto da Costa; daí cruza o leito desta avenida até encontrar a 

projeção da cerca de divisa entre Antônio Ézio Baviera (prédio nº 871) e Pedro 

Massarioli (prédio nº 905); daí segue por esta cerca de divisa até encontrar o 

Córrego dos Peixes, confrontando até aqui com a UNIDADE DE 

PLANEJAMENTO 03 – SANTO ANTÔNIO; daí segue pelo eixo desse córrego à 

montante até encontrar a represa junto à sua nascente; daí margeia a 

barragem dessa represa até encontrar a estrada de terra que divisa com 

propriedade da ABADEF; daí segue por essa estrada até encontrar a cerca 

divisória esquerda da Rodovia Estadual "Altino Arantes" - SP 351; daí segue 

por esta cerca de divisa até encontrar o eixo da referida rodovia; daí segue o 

eixo desta rodovia até encontrar o ponto de cruzamento com a projeção do eixo 

da Avenida Quatorze de Março; daí segue pelo eixo dessa avenida até 

encontrar o ponto de início dessa descrição perimétrica, confrontando até aqui 

com a UNIDADE DE PLANEJAMENTO 05 – VILA MARIA. 
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VV  --  UUnniiddaaddee  ddee  PPllaanneejjaammeennttoo  0055  ––  VVIILLAA  MMAARRIIAA  

ÁÁrreeaa  ==  11,,77  kkmm²²  

 

Abrange os seguintes loteamentos / desmembramentos: 

• LOTEAMENTO PÚBLICO "VILA MARIA" 

• LOTEAMENTO PÚBLICO "VILA CRUZEIRO" 

• DISTRITO INDUSTRIAL – 2 (a implantar) 

 

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 05 – VILA MARIA, cuja delimitação tem 

início no ponto de cruzamento do eixo da Rua Ana Luiza com o eixo da Rua 

Senador Feijó; daí segue pelo eixo dessa última rua até encontrar a Avenida 

Quatorze de Março, confrontando até aqui com a UNIDADE DE 

PLANEJAMENTO 02 – CASTELO; daí segue pelo eixo dessa avenida e por 

sua projeção, até encontrar a Rodovia Estadual “Altino Arantes” – SP 351; daí 

segue pelo eixo desta rodovia até encontrar a projeção da cerca da Praça 

Rotatória “Vergílio Braguetto”; daí contornando a Praça Rotatória “Vergílio 

Braghetto” no sentido do contra-fluxo do trânsito de veículos, até encontrar a 

estrada que tem início na barragem da represa situada na nascente do Córrego 

dos Peixes, confrontando até aqui com a UNIDADE DE PLANEJAMENTO 04 – 

RIACHUELO; daí prossegue pela mesma cerca e no mesmo sentido, até 

encontrar a Via de Acesso à Rodovia Estadual “Cândido Portinari” – SP 334; 

daí segue pelo eixo desta via e por sua projeção até encontrar o ponto de 

cruzamento com a Rodovia Estadual “Cândido Portinari” – SP 334; daí segue 

pelo eixo desta rodovia até encontrar o eixo da Estrada Municipal "Vereador 

Ariovaldo Mariano Gera" - BTT 161, confrontando até aqui com a ZONA 

RURAL DO MUNICÍPIO; daí segue por esse eixo até encontrar a Rua Doutor 

Rebouças, confrontando até aqui com a UNIDADE DE PLANEJAMENTO 13 – 

ALTO DO CRUZEIRO; daí segue pelo eixo dessa última rua até encontrar a 

Rua Ana Luiza; daí segue pelo eixo dessa última rua até encontrar o ponto de 
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início dessa descrição perimétrica, confrontando até aqui com a UNIDADE DE 

PLANEJAMENTO 02 – CASTELO. 

 

VVII  --  UUnniiddaaddee  ddee  PPllaanneejjaammeennttoo  0066  ––  AARRAARRAASS  

ÁÁrreeaa  ==  22,,77  kkmm²²  

 

Abrange os seguintes loteamentos / desmembramentos: 

• JARDIM SANTA LÍDIA  

• CENTRAL PARK 

• CH JERÔNIMO MARTINS DO CARMO  

• CH FRANCISCO PUPIN 

• VILA SÃO FRANCISCO  

• JARDIM EMÍLIO PENGO 

• CH SOCIEDADE COMUNITÁRIA DAS ARARAS 

 

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 06 – ARARAS, cuja delimitação tem 

início na confluência do Córrego do Pinguinha com o Córrego das Araras; daí 

segue pelo eixo desse último córrego à jusante, até encontrar a cerca de divisa 

existente entre o loteamento "Jardim São Gabriel" e a Fazenda Bela Vista de 

propriedade de Célia Alóy e fazenda de propriedade de José Gaspar Gomes, 

confrontando até aqui com a UNIDADE DE PLANEJAMENTO 08 – SANTA 

CRUZ; daí prossegue pelo eixo do Córrego das Araras à jusante, até encontrar 

o Córrego dos Peixes; daí segue pelo eixo desse último córrego à montante, 

até encontrar a cerca de divisa da Fazenda “Araras Santa Izabel” de 

propriedade de Izabel Gaspar Gomes Paiva, confrontando até aqui com a 

ZONA RURAL DO MUNICÍPIO; daí prossegue pelo eixo do Córrego dos Peixes 

à montante, até encontrar cerca divisória entre o Sítio Aurora e a propriedade 

de Egídio Fiori e Juraci Nardi, confrontando até aqui com a UNIDADE DE 
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PLANEJAMENTO 12 – GARIMPO; daí prossegue pelo eixo do Córrego dos 

Peixes à montante, até encontrar a Avenida dos Pupins, confrontando até aqui 

com a UNIDADE DE PLANEJAMENTO 09 – CÓRREGO DOS PEIXES; daí 

segue pelo eixo dessa avenida até encontrar a Avenida Prefeito José Pimenta 

Neves; daí segue pelo eixo dessa avenida até encontrar a Rua das Rosas; daí 

segue pelo eixo dessa última rua até encontrar a Rua Artur Lopes de Oliveira; 

daí segue pelo eixo dessa última rua até encontrar a Rua Carlos Gomes; daí 

segue pelo eixo dessa última rua até encontrar a Avenida Quinze de Novembro, 

confrontando até aqui com a UNIDADE DE PLANEJAMENTO 03 – SANTO 

ANTÔNIO; daí segue pelo eixo dessa avenida até encontrar a Avenida dos 

Andradas; daí segue pelo eixo dessa última avenida até encontrar o Córrego do 

Pinguinha; daí segue pelo eixo deste córrego `jusante até encontrar o ponto de 

início dessa descrição perimétrica, confrontando até aqui com a UNIDADE DE 

PLANEJAMENTO 01 – CENTRO. 

 

VVIIII  --  UUnniiddaaddee  ddee  PPllaanneejjaammeennttoo  0077  ––  AAEERROOPPOORRTTOO  

ÁÁrreeaa  ==  22,,99  kkmm²²  

 

Abrange os seguintes loteamentos / desmembramentos: 

• JARDIM PRIMAVERA  

• JARDIM GABRIELA  

• JARDIM SÃO JOSÉ 

• JARDIM ELENA  

• BATATAIS HOUSE SERVICE 

• JARDIM MARIANA I e II (a implantar) 

 

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 07 – AEROPORTO, cuja delimitação 

tem início na confluência da cerca de divisa esquerda da Rodovia Estadual 
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"Cândido Portinari" - SP 334 com o Córrego do Retiro ou Desengano; daí 

segue pelo eixo desse córrego até encontrar a cerca de divisa entre o sítio 

Recanto das Borboletas (prop.: Álvaro Bortoleto) e a Fazenda Desengano 

(prop.: Espólio de Plínio Girardi); daí segue por essa cerca de divisa até 

encontrar a cerca divisória da Fazenda Desengano com a Rua Otorino 

Ravagnani; daí segue por essa cerca de divisa até encontrar a cerca divisória 

da Fazenda Desengano com os loteamentos "Jardim Mariana I e II"; daí segue 

por esta cerca divisória contornando os referidos loteamentos até encontrar a 

cerca de divisa esquerda da Rodovia Estadual SP-336; daí segue por essa 

cerca até encontrar a projeção da cerca de divisa do loteamento Batatais 

House Service; daí segue por esta cerca divisória até encontrar a cerca de 

divisa esquerda da Estrada Municipal "Ayrton Senna" – BTT-180; daí segue por 

esta cerca de divisa até encontrar a cerca divisória entre o Aeroporto Municipal 

“Comandante Jorge Dimas” e a Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres 

de Batatais, confrontando até aqui com a ZONA RURAL DO MUNICÍPIO; daí 

segue por essa cerca de divisa até encontrar a cerca de divisa do "Jardim 

Bandeirantes"; daí segue por essa cerca de divisa, contornando esse 

loteamento até encontrar a Rua Zeferino Girardi; daí segue pelo eixo dessa rua 

até encontrar até encontrar a Rua Doutor Brasílio Rodrigues dos Santos, 

confrontando até aqui com a UNIDADE DE PLANEJAMENTO 08 – SANTA 

CRUZ; daí segue pelo eixo dessa rua até encontrar a via pública situada entre 

a quadra do Lago Artificial Ofélia Borges Silva Alves e terreno da Santa Casa 

de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais e o Jardim Primavera; daí segue 

pelo eixo desta rua até encontrar a Avenida Doutor Cássio Alberto de Lima, 

confrontando até aqui com a UNIDADE DE PLANEJAMENTO 01 – CENTRO; 

daí atravessa o leito dessa avenida até encontrar a Avenida Prefeito 

Washington Luiz; daí segue pelo eixo dessa avenida, até encontrar a Via de 

Acesso à Rodovia Estadual "Cândido Portinari" – SP 334; daí segue pelo eixo 

desta via de acesso, até encontrar o prolongamento da cerca divisória do 

loteamento “Jardim Bela Vista”, confrontando até aqui com a UNIDADE DE 

PLANEJAMENTO 02 – CASTELO; daí prossegue pelo eixo desta Via de 

Acesso até encontrar a Rodovia Estadual “Cândido Portinari” – SP 334; daí 
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segue o eixo dessa rodovia em perpendicular, até encontrar o prolongamento 

da cerca divisória divisória do Sítio Santa Alice de propriedade de Henrique 

Dias dos Santos, confrontando até aqui com a UNIDADE DE PLANEJAMENTO 

11 – BELA VISTA; daí prossegue pelo eixo da Rodovia Estadual até encontrar 

o ponto de início dessa descrição perimétrica, confrontando até aqui com a 

ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. 

 

VVIIIIII  --  UUnniiddaaddee  ddee  PPllaanneejjaammeennttoo  0088  ––  SSAANNTTAA  CCRRUUZZ  

ÁÁrreeaa  ==  22,,44  kkmm²²  

 

Abrange os seguintes loteamentos / desmembramentos: 

• JARDIM BANDEIRANTE  

• JARDIM VIRGÍNIA 

• PARQUE SANTA TEREZINHA  

• VILAS ESPANHOLAS 

• CH DOM ROMEU ALBERTI  

• CH ALTINO ARANTES 

• CH DR LUIS CÂNDIDO ALVES (Bancários) 

• JARDIM CANA VERDE 

• CH ADOLPHO PENHOLATO  

• JARDIM ELISA 

• JARDIM SÃO CARLOS  

• JARDIM SÃO GABRIEL (a implantar) 

 

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 08 – SANTA CRUZ, cuja delimitação 

tem início no ponto de cruzamento da Estrada Municipal "Ayrton Senna" – BTT 



 

 14 

180 com a projeção da cerca de divisa entre o Aeroporto Municipal 

“Comandante Jorge Luiz Dimas” e a Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos 

Pobres de Batatais; daí segue pelo eixo desta estrada até encontrar a Estrada 

Municipal “Prefeito Geraldo Marinheiro”; daí segue o eixo desta estrada até 

encontrar o cruzamento com a projeção da cerca de divisa existente entre o 

loteamento "Jardim São Gabriel" e a Fazenda Bela Vista de propriedade de 

Célia Alóy e Fazenda de propriedade de José Gaspar Gomes; daí segue por 

esta cerca de divisa até encontrar o Córrego das Araras, confrontando até aqui 

com a ZONA RURAL DO MUNICÍPIO; dai segue pelo eixo desse córrego à 

montante até encontrar o Córrego do Pinguinha (Porteira), confrontando até 

aqui com a UNIDADE DE PLANEJAMENTO 06 – ARARAS; daí prossegue pelo 

eixo do Córrego das Araras à montante, até encontrar a Rua Doutor Brasílio 

Rodrigues dos Santos, confrontando até aqui com a UNIDADE DE 

PLANEJAMENTO 01 – CENTRO; daí segue pelo eixo dessa rua até encontrar 

a Rua Zeferino Girardi; daí segue pelo eixo dessa rua até encontrar a projeção 

da divisa dos loteamentos “Jardim Bandeirantes” e "Jardim Primavera"; daí 

segue por essa divisa até encontrar a cerca de divisa do Aeroporto Municipal 

“Comandante Jorge Dimas”; daí segue por esta cerca divisória até encontrar o 

ponto de início dessa descrição perimétrica, confrontando até aqui com a 

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 07 – AEROPORTO. 

 

XXII  --  UUnniiddaaddee  ddee  PPllaanneejjaammeennttoo  0099  ––  CCÓÓRRRREEGGOO  DDOOSS  PPEEIIXXEESS  

ÁÁrreeaa  ==  33,,66  kkmm²²  

 

Abrange os seguintes loteamentos / desmembramentos: 

• PARQUE RESIDENCIAL SIMARA  

• CH ANTONIO ROMANHOLI 

• PARQUE RESIDENCIAL SANTA RITA  

• PARQUE SEMIELI 
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• PARQUE NOVA ALVORADA  

• JARDIM SANTA LUIZA (Vila Lopes) 

• JARDIM DAS FLORES  

• CHÁCARAS SÃO LUIZ 

• JARDIM COLORADO (a implantar)  

• JARDIM LORENA (a implantar) 

• CHÁCARAS SÃO LUIZ  

 

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 09 – CÓRREGO DOS PEIXES, cuja 

delimitação tem início no ponto de cruzamento do eixo do Córrego dos Peixes 

com a projeção da cerca divisória entre o Sítio Aurora e chácara de Egídio Fiori 

e Juraci Nardi; daí segue por essa cerca de divisa até encontrar a cerca 

divisória do loteamento Parque Nova Alvorada; daí segue por esta cerca 

divisória até encontrar a cerca de divisa de Lema Construções e 

Empreendimentos Ltd.ª; daí segue por esta cerca de divisa até encontrar o 

Ribeirão da Cachoeira, confrontando até aqui com a UNIDADE DE 

PLANEJAMENTO 12 – GARIMPO; daí segue pelo eixo desse último ribeirão à 

montante, até encontrar o ponto de deságüe do Córrego da Barata, 

confrontando até aqui com a ZONA RURAL DO MUNICÍPIO; daí segue pelo 

eixo desse córrego à montante até encontrar a Rodovia Estadual "Altino 

Arantes" – SP 351, confrontando até aqui com a UNIDADE DE 

PLANEJAMENTO 10 – CACHOEIRA; daí segue pelo eixo desta rodovia até 

encontrar o Córrego dos Peixes, confrontando até aqui com a ZONA RURAL 

DO MUNICÍPIO; daí prossegue pelo eixo desse córrego à jusante, até 

encontrar a Avenida dos Pupins, confrontando até aqui com a UNIDADE DE 

PLANEJAMENTO 03 – SANTO ANTONIO; daí prossegue pelo eixo desse 

córrego à jusante, até encontrar o ponto de início dessa descrição perimétrica, 

confrontando até aqui com a UNIDADE DE PLANEJAMENTO 06 – ARARAS. 
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XX  --  UUnniiddaaddee  ddee  PPllaanneejjaammeennttoo  1100  ––  CCAACCHHOOEEIIRRAA  

ÁÁrreeaa  ==  11,,33  kkmm²²  

 

Abrange os seguintes loteamentos / desmembramentos: 

• LOTEAMENTO “SITIOS DE RECREIO CACHOEIRA DOS CAYAPÓS” 

• PARQUE NÁUTICO “ENGENHEIRO CARLOS ZAMBONI” 

• ESTÂNCIA “BRASIL-CANADÁ” 

• CONDOMÍNIO “BELA VISTA” 

 

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 10 – CACHOEIRA, cuja delimitação 

tem início no ponto onde o Córrego da Barata deságua no Ribeirão da 

Cachoeira; daí segue pelo eixo desse ribeirão até encontrar a cerca de divisa 

entre o Parque Náutico "Engenheiro Carlos Zamboni" e o Sítio São José da 

Cachoeira de propriedade do Espólio de Domingos Leontino Valenciano e 

quem mais de direito; daí segue por esta cerca de divisa até encontrar a cerca 

divisória entre o Sítio São José da Cachoeira e o loteamento " Cayapós II"; daí 

segue por esta cerca de divisa até encontrar a cerca divisória entre a Estância 

São Sebastião de propriedade de Francisco Aloy e o loteamento "Sítios de 

Recreio Cachoeira dos Cayapós"; daí segue por esta cerca de divisa até 

encontrar a cerca divisória entre o Sítio Primavera de propriedade de José 

Francisco Barroso e Esposa e o loteamento "Sítios de Recreio Cachoeira dos 

Cayapós"; daí segue por esta cerca divisória e por sua projeção até encontrar a 

Rodovia Estadual "Altino Arantes" - SP 351; daí segue pelo eixo desta rodovia 

até encontrar o Córrego da Barata, confrontando até aqui com a ZONA RURAL 

DO MUNICÍPIO; daí segue pelo eixo desse córrego à jusante até encontrar o 

ponto de início dessa descrição perimétrica, confrontando até aqui com a 

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 09 – CÓRREGO DOS PEIXES. 
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XXII  --  UUnniiddaaddee  ddee  PPllaanneejjaammeennttoo  1111  ––  BBEELLAA  VVIISSTTAA  

ÁÁrreeaa  ==  22,,44  kkmm²²  

 

Abrange os seguintes loteamentos / desmembramentos: 

• LOTEAMENTO “SITIOS DE RECREIO OURO VERDE”. 

• LOTEAMENTO “SANTA MARIA”. 

 

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 11 – BELA VISTA, cuja delimitação tem 

início no Córrego do Retiro, no ponto de cruzamento com a estrada municipal 

com o Sítio Santa Alice; daí segue pelo eixo dessa estrada municipal até 

encontrar a Rodovia Estadual "Cândido Portinari" - SP 334, confrontando até aí 

com a  ZONA RURAL DO MUNICÍPIO;  daí segue pelo eixo desta rodovia até 

encontrar a “Via de Acesso” à Rodovia Candido Portinari SP 334; daí segue por 

essa via de acesso até encontrar o prolongamento da cerca divisória do Sítio 

Santa Alice de propriedade de Henrique Dias dos Santos e do loteamento 

Jardim Bela Vista, confrontando até aqui com a UNIDADE DE 

PLANEJAMENTO 07 – AEROPORTO; daí segue por esta cerca de divisa até 

encontrar a Avenida José Testa; daí atravessa o leito da Avenida José Testa 

até encontrar a Rua Capitão Firmino Fernandes Martins; daí segue pelo eixo 

desta rua até encontrar a Avenida Duque de Caxias; daí segue pelo eixo do 

prolongamento desta avenida até encontrar o leito da estrada  ferroviária 

desativada, confrontando até aí com a UNIDADE DE PLANEJAMENTO 02 – 

CASTELO; daí segue pelo eixo desta ferrovia desativada até encontrar a 

Rodovia Estadual “Candido Portinari” SP 334, confrontando até aí com a 

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 13 – ALTO DO CRUZEIRO; daí segue pelo 

eixo desta rodovia até encontrar a Estrada Municipal Virgílio Scavazza - BTT 

050; daí segue pelo eixo dessa estrada até encontrar o Córrego do Retiro 

(Desengano); daí segue pelo leito desse córrego até encontrar o ponto de início 

dessa descrição perimétrica, confrontado até aí com a ZONA RUARAL DO 

MUNICÍPIO. 
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XXIIII  --  UUnniiddaaddee  ddee  PPllaanneejjaammeennttoo  1122  ––  GGAARRIIMMPPOO  

ÁÁrreeaa  ==  22,,00  kkmm²²  

 

Abrange os seguintes loteamentos / desmembramentos: 

• LOTEAMENTO “ALVORADA” 

 

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 12 – GARIMPO, cuja delimitação tem 

início no Córrego dos Peixes, no ponto de cruzamento com a projeção da cerca 

de divisa entre César Gaspar Gomes e sua Irmã e a Fazenda Araras Santa 

Izabel de propriedade de Izabel Gaspar Gomes Paiva; daí segue por esta cerca 

divisória até encontrar a Estrada Municipal "Alírio Lellis Garcia" – BTT 020; daí 

segue pelo eixo desta estrada até encontrar a projeção da cerca de divisa entre 

a Agropecuária Mundo Novo de propriedade de Paulo Henrique Macedo Tahan 

e a propriedade de Maria Silvia Vilhena Moreira; daí segue por essa cerca 

divisória até encontrar a cerca de divisa entre a Agropecuária Mundo Novo e o 

Sítio Alvorada de propriedade de Antonio Henrique Pupin; daí segue por esta 

cerca divisória até encontrar a cerca de divisa entre o Sítio (Três Irmãos / Santa 

Lídia) de propriedade de José Roberto Favareto com o Sítio Alvorada de 

propriedade de Antonio Henrique Pupin; daí segue por esta cerca de divisa até 

encontrar o Ribeirão da Cachoeira; daí segue pelo eixo desse ribeirão à 

montante, até encontrar a divisa entre o Sítio Alvorada de propriedade de 

Antonio Henrique dos Santos e Lema Construções Empreendimentos LTDA, 

confrontando até aqui com a ZONA RURAL DO MUNICÍPIO; daí segue por 

esta cerca de divisa até encontrar a cerca de divisa do loteamento Parque Nova 

Alvorada; daí segue por esta cerca de divisa até encontrar a cerca divisória 

entre o Sítio Aurora e a propriedade de Egídio Fiori e Juraci Nardi; daí segue 

por esta cerca de divisa e por sua projeção até encontrar o Córrego dos Peixes, 

confrontando até aqui com a UNIDADE DE PLANEJAMENTO 09 – CÓRREGO 

DOS PEIXES; daí segue pelo eixo desse último córrego à jusante até encontrar 
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o ponto de início dessa descrição perimétrica, confrontando até aqui com a 

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 06 – ARARAS. 

  

XXIIIIII  --  UUnniiddaaddee  ddee  PPllaanneejjaammeennttoo  1133  ––  AALLTTOO  DDOO  CCRRUUZZEEIIRROO  

ÁÁrreeaa  ==  33,,99  kkmm²²  

 

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 13 – ALTO DO CRUZEIRO, cuja 

delimitação tem início no ponto de cruzamento da Rodovia Estadual “Cândido 

Portinari” – SP 334 com o leito da estrada ferroviária desativada; daí segue pelo 

eixo do leito desta estrada ferroviária desativada, até encontrar a 

prolongamento da Avenida Duque de Caxias, confrontando até aqui com a 

UNIDADE DE PLANEJAMENTO 11 – BELA VISTA; daí prossegue pelo eixo 

deste leito da estrada ferroviária desativada, contornando por trás o edifício da 

antiga Estação ferroviária até encontrar a Estrada Municipal “Vereador 

Ariovaldo Mariano Gera” – BTT 161; daí segue pelo eixo desta estrada até 

encontrar a Rua Doutor Rebouças, confrontando até aqui com a UNIDADE DE 

PLANEJAMENTO 02 – CASTELO; daí prossegue pelo eixo dessa estrada 

municipal, até encontrar a Rodovia Estadual “Cândido Portinari” – SP 334, 

confrontando até aqui com a UNIDADE DE PLANEJAMENTO 05 – VILA 

MARIA; daí segue pelo eixo desta rodovia até encontrar a cerca de divisa do 

Trevo da rodovia SP-334 com a rodovia SP-351; daí segue por essa última 

cerca, contornando o referido trevo até encontrar novamente a citada Rodovia 

Estadual “Altino Arantes” – SP 351; daí  segue pelo eixo desta rodovia estadual 

até encontrar o ponto de início dessa descrição perimétrica, confrontando até 

aqui com a ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. 


