
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PROGRAMA DE ADOÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS – PAEP

DO OBJETIVO:

Promover a participação da sociedade civil organizada e das pessoas jurídicas na urbanização, nos cuidados e
na manutenção das  praças públicas, de esporte, áreas verdes, áreas de preservação permanente e demais
espaços públicos do Município de Tangará da Serra, em conjunto com o Poder Público Municipal;

DA JUSTIFICATIVA  :   

A  presente  proposta  tem  por  objetivo  envolver  a  sociedade  civil  na  conservação,  paisagismo  e
embelezamento de espaços públicos. Esse modelo de adoção de áreas verdes, praças e avenidas já fazem
bastante sucesso em outros municípios, sendo muito aprovado pela população. Isso porque ao mesmo tempo
em que  tem o  impacto  de  conscientizar  a  população  em relação  à  conservação  dos  espaços  públicos,
promove visível embelezamento da cidade. Assim, cria na sociedade civil o espírito comunitário, no cuidado
e preservação dos espaços públicos, com participação efetiva na manutenção e preservação de praças, áreas
de lazer e esporte e áreas verdes.

DOS PRAZOS  :  

O convênio terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual prazo até 60 (sessenta) 
meses, desde que haja interesse de ambas as partes.

DO FISCAL DO CONTRATO: 

Indicamos como fiscal: Thais Lara Pinto de Arruda, Matrícula nº 18458 e Fiscal Suplente: Eduardo Sommer
Dutra – Matrícula nº 15175.

RELAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

TABELA RESUMO

LOTE DESCRIÇÃO DO LOTE
TOTAL
(m²+m)

1 Memorial dos Pioneiros 6.720

2 Praça 1 Cohab Tarumã 2.800

3 Praça 2 Cohab Tarumã 3.200

4 Praça 3 Cohab Tarumã 470

5 Praça 4 Cohab Tarumã 460

6 Praça Vila Horizonte 4.100

7 Praça Unic 2.000

8 Praça Califórnia 9.600



9 Praça Monte Líbano 9.200

10 Praça 1 Figueira 9.400

11 Praça Vila Esmeralda II 6.500

12 Rotatória Av. Beija Flor 2.000

13
Item 1 Av. Zelino Lorenzetti, Rotatória 1 Av. Zelino Lorenzetti, Rotatória 2 Av. 
Zelino Lorenzetti

910

14 Item 2 Av. Zelino Lorenzetti, Rotatória 3 Av. Zelino Lorenzetti 808

15 Item 3 Av. Zelino Lorenzetti, Rotatória 1 Av. Dos Ipês 1.500

16 Item 4 Av. Zelino Lorenzetti, App 3 Afluente Mutum 1.095

17 Item 13 Estrada Boa Vista, Item 14 Estrada Boa Vista 898

18 Item 5 Av. Dos Ipês, Rotatória 2 Av. Dos Ipês 1.563

19
Rotatória 1 Av. Brasília, Rotatória 2 Av. Brasília, Rotatória 3 Av. Brasília, App 
12 Córrego Buriti, App 13 Córrego Buriti, App 14 Córrego Buriti, App 15 
Córrego Buriti, App 16 Córrego Buriti.

990

20 Rotatória Av. Das Américas 1.300

21
Item 6 Av. Das Palmeiras, Rotatória 1 Av. Das Palmeiras, App 1 Afluente 
Araputanga.

988

22 Item 23 Av. Nilo Torres, Item 24 Av. Nilo Torres, App 2 Córrego Araputanga 1.677

23
Item 25 Av. Nilo Torre, Trevo Rua 27B, App 3 Córrego Araputanga, App 4 
Córrego Araputanga, App 5 Córrego Araputanga

1.219

24 Item 19 Av. Beija Flor, Item 20 Av. Beija Flor, Item 21 Av. Beija Flor 1.720

25 Item 15 Av. Das Amoreiras, Item 16 Av. Das Amoreiras, App 1 Córrego Buriti 1.263

26 Item 10 Av. Virgílio Favetti, Item 11 Av. Virgílio Favetti, App 3 Córrego Buriti 1.479

27 Item 12 Av. Virgílio Favetti, Trevo 1 Rua Mauá, Trevo 2 Rua Mauá 1.220

28
Item 22 Av. João de Barros, Trevo Av. Das Américas, App 17 Córrego Buriti, 
App 18 Córrego Buriti

1.147

29 Item 18 Av. Castanheiras, Lote 17 Av. Tangará, 1.085

30
Item 9 Av. 38A, App 1 Córrego Figueira, App 1 Córrego Figueira, App 2 
Córrego Figueira, App 3 Córrego Figueira, App 4 Córrego Figueira

1.194

31
Item 7 Av. Das Palmeiras, Rotatória 2 Av. Palmeiras, App 1 Córrego 
Araputanga

1.134

32
Rotatória 1 Av. Paraná, Rotatória 2 Av. Paraná, App 3 Córrego Mutum, App 1 
afluente Mutum

1.153

33 Trevo Rua 19, Trevo 1 Rua Adelaide M Jesus, Trevo 2 Rua Adelaide M Jesus 1.070

34 Trevo Vila Esmeralda 1.000

35
Rotatória 1 Av. Cuiabá, Rotatória 2 Av. Cuiabá, Rotatória Vila Goiânia, App 5 
Córrego Buriti, App 6 Córrego Buriti, App 7 Córrego Buriti,

641

36
Rotatória 1 Av. Mato Grosso, Rotatória 2 Av. Mato Grosso, Rotatória 3 Av. 
Mato Grosso, Rotatória 4 Av. Mato Grosso, App 2 afluentes Mutum

1.000

37 Item 8 Av. Espanha, App 1 Córrego Mutum, App 2 Córrego Mutum 928



38 Trevo A. Alvadi Montecelli, Rotatória Estada 5, App 2 Córrego Buriti 854

39
Trevo Rua 13, App 8 Córrego Buriti, App 9 Córrego Buriti, App 10 Córrego 
Buriti, App 11 Córrego Buriti.

785

40 Rotatória da Unic, App 4 Córrego Buriti, App 1 afluente Buriti, App 2 afluentes 
Buriti,

1,015

RELAÇÃO DETALHADAS DOS LOTES E SERVIÇOS.

LOTE 01

Composição: Praça Memorial dos Pioneiros

Intersecções das vias:

R. Avelina Jaci Bohn, R. Antônio Hortolani;

R. Antônio José da Silva. Bairro: Jardim Acácia.

Área: 6.720 m²

Lat.: 14°37'2.36"S

Long.: 57°29'6.41"O

Serviços a serem executados:

1. Manter o gramado sempre roçado;

2. Podar as árvores sempre que necessário para evitar a descaracterização urbana e acidentes;

3. Prezar pela instalação, manutenção e preservação de equipamentos públicos (bancos, 

lixeiras, postes de iluminação, quadras, parques, pontos de ônibus e táxis e demais itens 

relacionados);

4. Dar manutenção ao piso existente sempre que necessário;

5. Dar manutenção e pintar os pórticos existentes;

6. Dar manutenção ao ossário sempre que necessário;

7. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

8. Sempre manter limpo todo o espaço;

9. Repor grama, flores e arbustos sempre que necessitar;

10. Adubar flores e arbustos sempre que preciso;

11. Manter o gramado roçado;

12. Em caso de qualquer alteração no projeto, deverá anteriormente se consultado a Secretaria 

responsável;

13. Colocar placas publicitárias conforme croquis.

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocada as placas publicitárias.



Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

LOTE 02

Composição: Praça 1 Cohab Tarumã

Intersecções das vias:

Rua 30; Rua 01; Rua 20; Rua K. Bairro: Jardim 

Tarumã

Área: 2.800m²

Lat.: 14°36'19.99"S

Long.: 57°29'41.34"O

Serviços a serem executados:

14. Manter o gramado sempre roçado;

15. Construir e manter conservado os caminhos e calçadas;



16. Podar as árvores sempre que necessário para evitar a descaracterização urbana e acidentes;

17. Prezar pela instalação, manutenção e preservação de equipamentos públicos (bancos, 

lixeiras, postes de iluminação, quadras, parques e demais itens relacionados);

18. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

19. Sempre manter limpo todo o espaço;

20. Repor grama, flores e arbustos sempre que necessitar;

21. Adubar flores e arbustos sempre que preciso;

22. Manter o gramado roçado;

23. Em caso de qualquer alteração no projeto, deverá anteriormente se consultado a Secretaria 

responsável;

24. Colocar placas conforme croquis.

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocada as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;



LOTE 03

Composição: Praça 02 Cohab Tarumã

Intersecções das vias:

Rua um; Rua 19 A; Rua H; Rua P. Bairro: Jardim 

Tarumã

Área: 3.200m²

Lat.: 14°36'25.54"S

Long.: 57°29'37.41"O

Serviços a serem executados:

1. Manter roçado o gramado;

2. Podar as árvores sempre quando necessário para evitar a descaracterização urbana e 

acidentes;

3. Prezar pela instalação, manutenção e preservação de equipamentos públicos (bancos, 

lixeiras, postes de iluminação, quadras, parques e demais itens relacionados);

4. Dar manutenção da pintura da estrutura da arquibancada;

5. Dar manutenção da pintura do piso dos caminhos;

6. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

7. Preservar e dar manutenção ao piso tátil sempre que necessário;

8. Sempre manter limpo todo o espaço;

9. Repor grama, flores e arbustos sempre que necessitar;

10. Adubar flores e arbustos sempre que preciso;

11. Manter o gramado roçado;

12. Em caso de qualquer alteração no projeto, deverá anteriormente se consultado a Secretaria 

responsável;

13. Colocar placas conforme croquis.

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocada as placas publicitárias.



Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

LOTE 04

Composição: Praça 03 Cohab Tarumã

Intersecções das vias:

Rua 20; Rua 17 A. Bairro: Jardim Tarumã.

Área: 470 m²

Lat.: 14°36'24.19"S

Long.: 57°29'29.26"O

Serviços a serem executados:

1. Prezar pela instalação, manutenção e preservação de equipamentos públicos (bancos, 

lixeiras, postes de iluminação, quadras, parques e demais itens relacionados);



2. Podar as árvores sempre que necessário para evitar a descaracterização urbana e acidentes;

3. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

4. Sempre manter limpo todo o espaço;

5. Repor grama, flores e arbustos sempre que necessitar;

6. Manter o gramado roçado;

7. Adubar flores e arbustos sempre que preciso;

8. Em caso de qualquer alteração no projeto, deverá anteriormente se consultado a Secretaria 

responsável;

9. Colocar placas conforme croquis.

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;



LOTE 05

Composição: Praça 04 Cohab Tarumã 

Intersecções das vias:

Rua 20, Rua 10. Bairro: Jardim Tarumã

Área: 460 m²

Lat.: 14°36'21.90"S

Long.: 57°29'26.62"O

Serviços a serem executados:

1. Prezar pela instalação, manutenção e preservação de equipamentos públicos (bancos, 

lixeiras, postes de iluminação, quadras, parques e demais itens relacionados);

2. Colocar/ Reparar e dar manutenção aos caminhos e calçadas;

3. Prezar pela manutenção e conservação do monumento pré instalado;

4. Podar as árvores sempre que necessário para evitar a descaracterização urbana e acidentes;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Sempre manter limpo todo o espaço;

7. Repor grama, flores e arbustos sempre que necessitar;

8. Manter o gramado roçado;

9. Adubar flores e arbustos sempre que preciso;

10. Em caso de qualquer alteração no projeto, deverá anteriormente se consultado a Secretaria 

responsável;

11. Colocar placas conforme croquis.

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.



Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

LOTE 06

Composição: Praça Vila Horizonte

Intersecções das vias:

Rua 40; Rua 15 A. Bairro: Jardim Horizonte.

Área: 4.100m²

Lat.: 14°36'11.93"S

Long.: 57°29'9.95"O

Serviços a serem executados:

1. Prezar pela instalação, manutenção e preservação de equipamentos públicos (bancos, 

lixeiras, postes de iluminação, quadras, parques e demais itens relacionados);



2. Podar as árvores sempre que necessário para evitar a descaracterização urbana e acidentes;

3. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

4. Pintar e dar manutenção aos pórticos existentes;

5. Prezar pela manutenção e preservação dos chalés (manutenção das madeiras, telhas, assentos

e demais elementos que o compõe);

6. Preservar e dar manutenção ao piso tátil sempre que necessário;

7. Dar manutenção e preservação para a quadra de vôlei;

8. Sempre manter todo o espaço limpo;

9. Repor grama, flores e arbustos sempre que necessitar;

10. Manter o gramado roçado;

11. Adubar flores e arbustos sempre que preciso;

12. Em caso de qualquer alteração no projeto, deverá anteriormente se consultado a Secretaria 

responsável;

13. Colocar placas conforme croquis.

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;



LOTE 07

Composição: Praça UNIC

Intersecções das vias:

Av. Vigilo Favetti (rua 13); Rua Ramon Sanches 

Marques (rua 11); Rua 9. Bairro: Vila Alta

Área: 2.000m²

Lat.: 14°38'12.20"S

Long.: 57°29'41.44"O

Serviços a serem executados:

1. Prezar pela instalação, manutenção e preservação de equipamentos públicos (bancos, 

lixeiras, postes de iluminação, quadras, parques e demais itens relacionados);

2. Colocar/ Reparar e dar manutenção aos caminhos e calçadas;

3. Podar as árvores sempre que necessário para evitar a descaracterização urbana e acidentes;

4. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

5. Dar manutenção e preservação para a quadra de vôlei;

6. Sempre manter limpo todo o espaço;

7. Repor grama, flores e arbustos sempre que necessitar;

8. Manter o gramado roçado;

9. Adubar flores e arbustos sempre que preciso;

10. Em caso de qualquer alteração no projeto, deverá anteriormente se consultado a Secretaria 

responsável;

11. Colocar placas conforme croquis;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.



Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

LOTE 08

Composição: Praça Califórnia

Intersecções das vias:

Rua 32 A; Rua 7 A; Rua 9 A; Rua 34 A. Bairro: 

Jardim Califórnia

Área: 9.600m²

Lat.: 14°37'37.41"S

Long.: 57°30'39.29"O

Serviços a serem executados:

1. Prezar pela instalação, manutenção e preservação de equipamentos públicos (bancos, 

lixeiras, postes de iluminação, quadras, parques e demais itens relacionados);



2. Colocar/ Reparar e dar manutenção aos caminhos e calçadas;

3. Pintar e dar manutenção a pista de skate sempre que necessário;

4. Podar as árvores sempre que necessário para evitar a descaracterização urbana e acidentes;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Sempre manter limpo todo o espaço;

7. Repor grama, flores e arbustos sempre que necessitar;

8. Manter o gramado roçado;

9. Prezar pela manutenção do campo de futebol no que diz respeito ao gramado, traves, bancos 

e demais itens relacionados;

10. Prezar pela conservação e manutenção da academia ao ar livre;

11. Repor grama, flores e arbustos sempre que necessitar;

12. Adubar flores e arbustos sempre que preciso;

13. Em caso de qualquer alteração no projeto, deverá anteriormente se consultado a Secretaria 

responsável;

14. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;



LOTE 08

Composição: Praça Monte Líbano

Intersecções das vias:

Rua 52 A; Rua Antônio Lopes da Silva (rua 03); Rua

54 A; Rua Benedito Pereira da Oliveira (rua 05). 

Bairro: Jardim Monte Líbano

Área: 9.200m²

Lat.: 14°38'12.35"S

Long.: 57°30'55.67"O

Serviços a serem executados:

1. Prezar pela instalação, manutenção e preservação de equipamentos públicos (bancos, 

lixeiras, postes de iluminação, quadras, parques e demais itens relacionados);

2. Colocar/ Reparar e dar manutenção aos caminhos e calçadas;

3. Dar manutenção ao piso tátil sempre que necessário;

4. Promover o plantio de árvores para criar espaços de permanência;

5. Podar as árvores sempre que necessário para evitar a descaracterização urbana e acidentes;

6. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

7. Manter o espaço sempre limpo;

8. Repor grama, flores e arbustos sempre que necessitar;

9. Manter o gramado roçado;

10. Prezar pela manutenção das quadras de vôlei e futsal;

11. Prezar pela conservação e manutenção da academia ao ar livre;

12. Adubar flores e arbustos sempre que preciso;

13. Em caso de qualquer alteração no projeto, deverá anteriormente se consultado a Secretaria 

responsável;

14. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.



Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

LOTE 10

Composição: Praça Figueira

Intersecções das vias:

Rua 16; Rua 20. Bairro: Jardim Presidente

Área: 9.400m²

Lat.: 14°38'21.17"S

Long.: 57°31'28.01"O

Serviços a serem executados:

1. Prezar pela instalação, manutenção e preservação de equipamentos públicos (bancos, 

lixeiras, postes de iluminação, quadras, parques e demais itens relacionados);



2. Colocar/ Reparar e dar manutenção aos caminhos e calçadas;

3. Dar manutenção ao piso tátil sempre que necessário;

4. Promover o plantio de árvores para criar espaços de permanência;

5. Podar as árvores sempre que necessário para evitar a descaracterização urbana e acidentes;

6. Manter as margens da APP limpas de plantas daninhas, lixos e entulhos;

7. Colocar placas de publicidade na área de APP a cada 50 m;

8. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

9. Manter o espaço sempre limpo;

10. Repor grama, flores e arbustos sempre que necessitar;

11. Manter o gramado roçado;

12. Prezar pela manutenção da quadra de futsal;

13. Prezar pela conservação e manutenção da academia ao ar livre;

14. Adubar flores e arbustos sempre que preciso;

15. Em caso de qualquer alteração no projeto, deverá anteriormente se consultado a Secretaria 

responsável;

16. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;



LOTE 11

Composição: Praça Vila Esmeralda II

Intersecções das vias:

Rua 7; Rua 10; Rua 9; Rua 8. Bairro Jardim 

Esmeralda

Área: 6.500m²

Lat.: 14°37'57.08"S

Long.: 57°31'37.20"O

Serviços a serem executados:

1. Prezar pela instalação, manutenção e preservação de equipamentos públicos (bancos, 

lixeiras, postes de iluminação, quadras, parques e demais itens relacionados);

2. Colocar/ Reparar e dar manutenção aos caminhos e calçadas;

3. Podar as árvores sempre que necessário para evitar a descaracterização urbana e acidentes;

4. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

5. Prezar pela manutenção e conservação dos chalés (estrutura de madeira, telhado, mesa e 

bancos e demais itens que o compõe);

6. Pintar e dar manutenção a estrutura do palco existente;

7. Prezar pela manutenção e conservação do parque infantil com estrutura de madeira;

8. Dar manutenção nas quadras esportivas existentes sempre que necessário;

9. Prezar pela conservação e manutenção da academia ao ar livre;

10. Manter o espaço sempre limpo;

11. Repor grama, flores e arbustos sempre que necessitar;

12. Manter o gramado roçado;

13. Adubar flores e arbustos sempre que preciso;



14. Em caso de qualquer alteração no projeto, deverá anteriormente se consultado a Secretaria 

responsável;

15. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos.

LOTE 12

Composição: Rotatória Av. Beija Flor.

Intersecções das vias:



Av. Beija Flor; Av. João de Barro. Bairro: Alto da 

Boa Vista. Setor: S.

Área: 2.000m²

Lat.: 14°39'32.14"S

Long.: 57°27'50.23"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Colocar/ Repor grama;

3. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

4. Podar arbustos sempre que necessário;

5. Adubar flores e arbustos;

6. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

7. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

8. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que deve ser colocadas as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:

As ilustrações indicadas em vermelho informam a localização em que devem ser colocadas as placas 

publicitárias.

LOTE 13



LOTE 13

Composição Área Total

Item 01 Av. Zelino Lorenzetti

910 mRotatória 01 Av. Zelino Lorenzetti

Rotatória 02 Av. Zelino Lorenzetti

Descrição dos Itens:

1. Item 01 – Av. Zelino Lorenzetti

Intersecções das vias:

Avenida Zelino Lorenzetti. Cruzamento com rua Q 

até o cruzamento com a rua L. Bairro: Jardim 

Tarumã. Setor N

Extensão: 770 m

Lat.: 14°35'45.82"S

Long.: 57°29'47.64"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar arbustos sempre que necessário;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição do Item.



2. Rotatória 01 – Av. Zelino Lorenzetti

Intersecções das vias:

 Av. Zelino Lorenzetti; Rua N. Bairro: Jardim 

Tarumã. Setor: N

Área: 70 m²

Lat.: 14°35'47.42"S

Long.: 57°30'1.49"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

6. Adubar sempre que preciso;

7. Colocar placas conforme croquis;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:

As ilustrações indicadas em vermelho informam a localização em que devem ser colocadas as placas 

publicitárias.



3. Rotatória 02 Av. Zelino Lorenzetti

Intersecções das vias:

Av. Zelino Lorenzetti; Rua José Cândido 

Melhorança. Bairro: Jardim Tarumã. Setor N.

Área: 70 m²

Lat.: 14°35'45.33"S

Long.: 57°29'40.06"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

6. Adubar sempre que preciso;

7. Colocar placas conforme croquis;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:

As ilustrações indicadas em vermelho informam a localização em que devem ser colocadas as placas 

publicitárias.



LOTE 14

LOTE 14

Composição Área Total

Item 02 Av. Zelino Lorenzetti
808 m

Rotatória 03 Av. Zelino Lorenzetti

Descrição dos Itens:

1. Item 02 Av. Zelino Lorenzetti

Intersecções das vias:

Avenida Zelino Lorenzetti. Cruzamento com a Rua 

L até o cruzamento com a Rua Mutum. Bairro: 

Jardim Tarumã. Setor: N.

Extensão: 738 m.

Lat.: 14°35'44.89"S

Long.: 57°29'31.14"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição do Item.



2. Rotatória 03 – Av. Zelino Lorenzetti

Intersecções das vias:

Av. Zelino Lorenzetti; Rua Celso Rosa Lima. Bairro:

Jardim Tarumã. Setor: N

Área: 70 m²

Lat.: 14°35'45.11"S

Long.: 57°29'35.09"O

Serviços a serem executados:

9. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

10. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

11. Colocar/ Repor grama;

12. Podar sempre que necessitar;

13. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

14. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

15. Adubar sempre que preciso;

16. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:

As ilustrações indicadas em vermelho informam a localização em que devem ser colocadas as placas 

publicitárias.



LOTE 15

LOTE 15

Composição Área Total

Item 03 Av. Zelino Lorenzetti
1.500 m

Rotatória 01 Av. Dos Ipês

Descrição dos Itens:

1. Item 03 Av. Zelino Lorenzetti

Intersecções das vias:

Avenida Zelino Lorenzetti. Cruzamento da Rua 

Mutum e Primeiro retorno da Avenida dentro do 

Bairro Jardim São Paulo.

Extensão: 770 m.

Lat: 14°35'36.50"S

Long: 57°29'10.21"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição do Item.



2. Rotatória 01 Av. Dos Ipês. 

Intersecções das vias:

Av. Zelino Lorenzetti; Avenida dos Ipês. Bairro: São 

Paulo. Setor: N

Área: 730 m²

Lat.: 14°35'26.00"S

Long.: 57°28'57.02"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

6. Adubar sempre que preciso;

7. Colocar placas conforme croquis;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:



As ilustrações indicadas em vermelho informam a localização em que deve ser colocadas as placas 

publicitárias.

LOTE 16

LOTE 16

Composição Área Total

Item 04 Av. Zelino Lorenzetti
1.095 m

APP 03 Afluente córrego Mutum

Descrição dos Itens:

1. Item 04 Av. Zelino Lorenzetti

Intersecções das vias:

Avenida Zelino Lorenzetti. Entre primeiro retorno da

Avenida dentro do Bairro Jardim São Paulo

Extensão: 810 m. até o Final da Avenida.

Lat: 14°35'22.10"S

Long: 57°28'52.17"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.



2. APP 03 Afluente córrego Mutum

Intersecções das vias:

Rua Vinte; Rua Seis A. Bairro: Jardim Olímpico. 

Setor: W.

Área: 285 m

Lat.: 14°37'28.84"S

Long.: 57°30'30.90"O

Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de ervas daninhas, lixos 

e entulhos;

2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.



Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

LOTE 17

LOTE 17

Composição Área Total

Item 13 Estrada da Boa Vista
898 m

Item 14 Estrada da Boa Vista

Descrição dos Itens

1. Item 13 Estrada da Boa Vista

Intersecções das vias: 

Estrada da Boa Vista entre Avenida Inácio 

Bitencourt e Rua Martin Célio Roselia. Bairro: Vila 

Goiânia. Setor: E.

Extensão: 378 m.

Lat.: 14°37'32.94"S

Long.: 57°28'30.47"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:



A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição do Item.

2. Item 14 Estrada da Boa Vista

Intersecções das vias: 

Estrada da Boa Vista entre rua Martin Célio Roselia 

até o final da Avenida Estrada da Boa Vista. Bairro: 

Vila Goiânia. Setor: E.

Extensão: 520 m.

Lat.: 14°37'19.95"S

Long.: 57°28'14.23"O

Extensão: 520 m.

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição do Item.



Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

LOTE 18

LOTE 18

Composição Área Total

Item 05 Av. Dos Ipês
1.563 m

Rotatória 02 Av. Dos Ipês

Descrição dos Itens:

1. Item 05 Av. Dos Ipês

Intersecções das vias:

Avenida dos Ipês. Cruzamento da Rua das Cerejeiras

até o cruzamento da Rua dos Gerânios. Bairro: 

Jardim São Paulo. Setor: N.

Extensão: 833 m.

Lat.: 14°35'17.88"S

Long.: 57°29'3.77"O

Serviços a serem executados:



1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição do Item.

2. Rotatória 02 Av. Dos Ipês

Intersecções das vias:

Av. Dos Ipês; Rua dos Buritis. Bairro: Jardim São 

Paulo. Setor: N

Área: 730 m²

Lat.: 14°35'19.26"S

Long.: 57°29'2.68"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

6. Adubar sempre que preciso;

7. Colocar placas conforme croquis;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocada as placas publicitárias.



Levantamento fotográfico:

As ilustrações indicadas em vermelho informam a localização em que devem ser colocadas as placas 

publicitárias.

LOTE 19

LOTE 19

Composição Área Total

Rotatória 01 Av. Brasília

990 m

Rotatória 02 Av. Brasília

Rotatória 03 Av. Brasília

APP 12 córrego Buriti

APP 13 córrego Buriti

APP 14 córrego Buriti

APP 15 córrego Buriti

APP 16 córrego Buriti

Descrição dos Itens:

1. Rotatória 01 Av. Brasília



Intersecções das vias:

Avenida Brasília; Rua Nefites de Carvalho (Rua 19);

Rua Avelina Jaci Bohn. Bairro: Centro. Setor: S.

Área: 55 m²

Lat.: 14°37'41.50"S

Long.: 57°29'26.35"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Colocar/ Repor grama;

3. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

4. Podar arbustos sempre que necessário;

5. Adubar sempre que preciso;

6. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

7. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

8. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:

As ilustrações indicadas em vermelho informam a localização em que deve ser colocadas as placas 

publicitárias.



2. Rotatória 02 Av. Brasília

Intersecções das vias:

Av. Brasília; Rua Antônio Batista Costa; Rua Olívio 

de Lima. Bairro: Centro, Setor: S.

Área: 80 m²

Lat.: 14°37'36.63"S

Long.: 57°29'25.77"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Colocar/ Repor grama;

3. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

4. Podar arbustos sempre que necessário;

5. Adubar sempre que preciso;

6. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

7. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

8. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:

As ilustrações indicadas em vermelho informam a localização em que devem ser colocadas as placas 

publicitárias.



3. Rotatória 03 Av. Brasília

Intersecções das vias:

Av. Brasília; Rua José Florêncio Godrin; Manoel 

Dionísio sobrinho. Bairro: Centro; Setor: S.

Área: 70 m²

Lat.: 14°37'31.77"S

Long.: 57°29'25.13"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Colocar/ Repor grama;

3. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

4. Podar arbustos sempre que necessário;

5. Adubar sempre que preciso;

6. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

7. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

8. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:



As ilustrações indicadas em vermelho informam a localização em que deve ser colocadas as placas 

publicitárias.

4. APP 12 córrego Buriti

Localização: Rua Olívio de Lima (rua 04). Bairro: 

Jardim Rio Preto. Setor: S.

Extensão: 180 m

Lat.: 14°37'49.58"S

Long.: 57°29'16.25"O

Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de ervas daninhas, lixos 

e entulhos;

2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.



Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

5. APP 13 córrego Buriti

Intersecções das vias:

Rua Avelina Jaci Bohn. Bairro: Jardim Rio Preto. 

Setor: S

Extensão: 130 m

Lat.: 14°37'53.68"S

Long.: 57°29'16.41"O

Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de ervas daninhas, lixos 

e entulhos;

2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.



Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

6. APP 14 córrego Buriti

Intersecções das vias:

Rua Antônio Ferreira de Andrade. Bairro: Vila Santa 

Teresinha. Setor S.

Extensão: 120 m.

Lat.: 14°38'1.65"S

Long.: 57°29'17.43"O.

Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de ervas daninhas, lixos 

e entulhos;

2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m.

Croqui:



A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP..

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

7. APP 15 córrego Buriti

Intersecções das vias:

 Rua Trinta de Julho. Bairro Jardim Shangri-lá. 

Setor: S

Extensão: 200 m

Lat.: 14°38'2.59"S

Long.: 57°29'17.42"O

Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de ervas daninhas, lixos 

e entulhos;

2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;



6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

8. APP 16 córrego Buriti

Intersecções das vias:

Rua 33; Rua 22; Rua 35; Bairro: Jardim Santa 

Marta. Setor: S

Lat.: 14°38'8.81"S

Long.: 57°29'16.78"O

Extensão: 155 m

Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de ervas daninhas, lixos 

e entulhos;

2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;



4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

LOTE 20

LOTE 20
Composição Área Total

Rotatória Av. Das Américas 1.300m²

Descrição do Item:

Intersecções das vias:

Av. Das Américas; Av. João de Barro. Bairro: Jardim

Alto da Boa Vista. Setor: S

Área: 1.300m²

Lat.: 14°39'17.12"S

Long.: 57°27'53.70"O



Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Colocar/ Repor grama;

3. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

4. Podar arbustos sempre que necessário;

5. Adubar sempre que preciso;

6. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

7. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

8. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:

As ilustrações indicadas em vermelho informam a localização em que devem ser colocadas as placas 

publicitárias.

LOTE 21

LOTE 21 Composição Área Total

Item 06 Av. Das Palmeiras 988 m



Rotatória 01 Av. Das Palmeiras

APP 01 Afluente Araputanga

Descrição dos Itens:

1. Item 06 A. Das Palmeiras

Intersecções das vias:

Avenida das Palmeiras. Cruzamento com a Rua K 

até o Cruzamento com a Rua Césio Rosa Lima. 

Bairro: Jardim Tarumã. Setor: N

Extensão: 527 m.

Lat.: 14°36'17.53"S

Long.: 57°29'45.34"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição do Item.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;



2. Rotatória 01 Av. Das Palmeiras

Intersecções das vias:

Av. Das Palmeiras. Cruzamento do a Rua José 

Cândido Melhorança. Bairro: Jardim Tarumã. Setor: 

N

Área: 200 m²

Lat.: 14°36'16.52"S

Long.: 57°29'36.22"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.



Levantamento fotográfico:

As ilustrações indicadas em vermelho informam a localização em que devem ser colocadas as placas 

publicitárias.

3. APP 01 Afluente Araputanga

Intersecções das vias:

Rua Quatorze B. Bairro: Parque das Mansões, 

Residencial Jardim Olímpico. Setor: W

Lat.: 14°36'31.82"S

Long.: 57°29'54.80"O

Área: 261 m

Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de ervas daninhas, lixos 

e entulhos;

2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.



Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

LOTE 22

LOTE 22

Composição Área Total

Item 23 Av. Nilo Torres

1.677 mItem 24 Av. Nilo Torres

APP 02 Córrego Araputanga

Descrição dos Itens:

1. Item 23 Av. Nilo Torres

Intersecções das vias:

Avenida Nilo Torres entre Rotatória e rua onze A. 

Bairro: Parque das Mansões. Setor W.

Extensão: 568 m.

Lat.: 14°37'0.95"S

Long.: 57°29'49.45"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:



A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição do Item.

2. Item 24 Av. Nilo Torres

Intersecções das vias:

Avenida Nilo Torres entre rua onze A até rua 

Guarani. Bairro: Parque das Mansões. Setor: W

Extensão: 570 m.

Lat.: 14°36'53.43"S

Long.: 57°30'10.63"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição do Item.



Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

3. APP 02 córrego Araputanga

Intersecções das vias:

Rua Três; Rua Dez B. Bairro: Parque das Mansões. 

Residencial: Parque do Lago. Setor: W

Área: 539 m

Lat.: 14°36'46.59"S

Long.: 57°29'58.23"O

Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de ervas daninhas, lixos 

e entulhos;

2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.



Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

LOTE 23

LOTE 23

Composição Área Total

Item 25 Av. Nilo Torres

1.219 m

Trevo Rua 27B

APP 03 córrego Araputanga

APP 04 córrego Araputanga

APP 05 córrego Araputanga

Descrição dos Itens

1. Item 25 Av. Nilo Torres

Intersecções das vias:

Avenida Nilo Torres entre rua Guarani até rua 

Maceió. Bairro: Parque das Mansões. Setor: W

Extensão: 630 m.

Lat.: 14°36'51.28"S

Long.: 57°30'26.34"O



Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição do Item.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

2. Trevo Rua 27B

Intersecções das vias:



Rua 27 B; Rua 23 A; Rua 12. Bairro: Jardim Itália. 

Setor: W

Área: 90 m²

Lat.: 14°36'54.66"S

Long.: 57°30'26.15"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:

As ilustrações indicadas em vermelho informam a localização em que devem ser colocadas as placas 

publicitárias. 

3. APP 03 córrego Araputanga



Intersecções das vias:

Avenida Nilo Torres; Rua Três. Bairro: Parque 

Mansões. Setor: W

Área: 227 m 

Lat.: 14°36'56.72"S

Long.: 57°29'59.22"O

Serviços a serem executados:

7. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

8. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

9. Colocar/ Repor grama;

10. Podar sempre que necessitar;

11. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

12. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

13. Adubar sempre que preciso;

14. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

4. APP 04 córrego Araputanga



Intersecções das vias:

Rua Quatro A. Bairro: Jardim Santa Lúcia

Área: 186 m

Lat.: 14°37'4.72"S

Long.: 57°30'0.35"O

Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de ervas daninhas, lixos 

e entulhos;

2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;



5. APP 05 córrego Araputanga

Intersecções das vias:

Rua Oito A. Bairro: Jardim São José

Área: 86 m

Lat.: 14°37'13.28"S

Long.: 57°30'2.25"O

Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de ervas daninhas, lixos 

e entulhos;

2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;



LOTE 24

LOTE 24

Composição Área Total

Item 19 Av. Beija Flor

1.720 mItem 20 Av. Beija Flor

Item 21 Av. Beija Flor

Descrição dos Itens:

1. Item 19 Av. Beija Flor

Intersecções das vias:

Avenida Beija Flor e Rua Pardal. Bairro: Jardim 

Alto da Boa vista.

Extensão: 538 m.

Lat.: 14°39'37.46"S

Long.: 57°28'16.08"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição do Item.



2. Item 20 Av. Beija Flor

Intersecções das vias:

Avenida Beija Flor entre Rua Pardal e Rua Tico-

Tico. Bairro: Jardim Alto da Boa vista.

Extensão: 591 m.

Lat.: 14°39'33.41"S

Long.: 57°27'56.65"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição do Item.

3. Item 21 Av. Beija Flor



Intersecções das vias:

Avenida Beija Flor entre a Rua Tico-Tico até o 

canteiro final da avenida. Bairro: Alto da Boa vista.

Extensão: 591 m.

Lat.: 14°39'27.16"S

Long.: 57°27'26.79"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição do Item.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;



LOTE 25

LOTE 25

Composição Área Total

Item 15 Av. Das Amoreiras

1.263 mItem 16 Av. Das Amoreiras

APP 01 córrego Buriti

Descrição dos Itens:

1. Item 15 Av. Das Amoreiras

Intersecções das vias:

Avenida das Amoreiras. A partir do Cruzamento com

a Rua Seminário Santa Teresinha até o terceiro 

retorno da avenida. Bairro: Jardim Paulista.

Extensão: 545 m.

Lat.: 14°38'24.76"S

Long.: 57°28'43.11"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;



6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição do Item.

2. Item 16 Av. Das Amoreiras

Intersecções das vias:

Avenida das Amoreiras. A Partir do terceiro retorno 

da Avenida até o canteiro Final da avenida. Bairro: 

Jardim Paulista.

Lat.: 14°38'32.80"S

Long.: 57°28'39.61"O

Extensão: 564 m.

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição do Item.



Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

3. APP 01 córrego Buriti

Intersecções das vias:

Rua Quarenta. Bairro: Jardim Acapulco. Setor: E

Área: Aprox. 154 m

Lat.: 14°37'2.42"S

Long.: 57°28'27.41"O

Serviços a serem executados: 

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de ervas daninhas, lixos 

e entulhos;

2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:



A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

LOTE 26

LOTE 26

Composição Área Total

Item 10 Av. Virgílio Favetti

1.479 mItem 11 A. Virgílio Favetti

APP 03 córrego Buriti

Descrição dos Itens:

1. Item 10 Av. Virgílio Favetti

Intersecções das vias:

Avenida Virgílio Favetti e Avenida 33. Bairro: Vila 

Alta III.

Extensão: 588 m.

Lat.: 14°38'23.32"S

Long.: 57°29'40.53"O



Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição do Item.

2. Item 11 Av. Virgílio Favetti

Intersecções das vias:

Avenida Virgílio Favetti entre Rotatória até o 

Retorno da Avenida. Bairro: Vila Alta.

Extensão: 350 m.

Lat.: 14°38'28.61"S

Long.: 57°29'37.91"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;



8. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição do Item.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

3. APP 03 córrego Buriti

Localização: Rua Celso Rosa de Lima. Bairro: 

Jardim do Sul II

Área: 541 m

Lat.: 14°37'20.93"S

Long.: 57°28'42.44"O

Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de inços, lixos e 

entulhos;

2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;



4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

LOTE 27

LOTE 27

Composição Área Total

Item 12 Av. Virgílio Favetti

1.220 mTrevo 01 Av. Mauá

Trevo 02 Av. Mauá

Descrição dos Itens:

1. Item 12 A. Virgílio Favetti



Intersecções das vias:

Avenida Virgílio Favetti entre retorno da Avenida até

Avenida André Maggi. Bairro: Vila Alta.

Extensão: 850 m.

Lat.: 14°38'23.32"S

Long.: 57°29'40.53"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de inços;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição do Item.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;



2. Trevo 01 Av. Mauá

Intersecções das vias:

Av. Mauá; Rua 15; Rua 02. Bairro: Vila Alta. Setor: 

S

Área: 220 m²

Lat.: 14°37'48.75"S

Long.: 57°29'51.82"O

Serviços a serem executados:

1. Prezar pela instalação, manutenção e preservação de equipamentos públicos (bancos, 

lixeiras, postes de iluminação, quadras, parques e demais itens relacionados);

2. Podar as árvores sempre que necessário para evitar a descaracterização urbana e acidentes;

3. Colocar/ Reparar e dar manutenção aos caminhos e calçadas;

4. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

5. Colocar/ Repor grama;

6. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

7. Podar arbustos sempre que necessário;

8. Adubar sempre que preciso;

9. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

10. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

11. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que deve ser colocada as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos.



3. Trevo 02 Av. Mauá

Intersecções das vias:

Av. Mauá; Rua Batista da Costa; Rua Alziro Zarur. 

Bairro: Vila Alta. Setor: S

Área: 150 m²

Lat.: 14°37'56.30"S

Long.: 57°29'50.26"O

Serviços a serem executados:

1. Prezar pela instalação, manutenção e preservação de equipamentos públicos (bancos, 

lixeiras, postes de iluminação, quadras, parques e demais itens relacionados);

2. Podar as árvores sempre que necessário para evitar a descaracterização urbana e acidentes;

3. Colocar/ Reparar e dar manutenção aos caminhos e calçadas;

4. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

5. Colocar/ Repor grama;

6. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

7. Podar arbustos sempre que necessário;

8. Adubar sempre que preciso;

9. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

10. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

11. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.



Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

LOTE 28

LOTE 28 

Composição Área Total

Item 22 Av. João de Barros

1.147 m
Trevo Av. Das Américas

APP 17 córrego Buriti

APP 18 córrego Buriti

Descrição dos Itens:

1. Item 22 Av. João de Barros

Intersecções das vias:

Avenida João de Barros entre Avenida tangará e 

Avenida das Arapongas. Bairro: Alto da Boa vista.

Extensão: 290 m.

Lat.: 14°39'26.38"S

Long.: 57°27'51.43"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;



8. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição do Item.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

2. Trevo Av. Das Américas

Intersecções das vias: Av. Alvadi Montecelli; Av. 

Das Américas. Bairro: Jardim Alto da Boa Vista.

Lat.: 14°39'24.57"S

Long.: 57°28'29.57"O

Área: 470 m²

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Colocar/ Repor grama;

3. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

4. Podar arbustos sempre que necessário;

5. Adubar sempre que preciso;

6. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;



7. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

8. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:

As ilustrações indicadas em vermelho informam a localização em que devem ser colocadas as placas 

publicitárias. 

3. APP 17 córrego Buriti

Intersecções das vias:

Rua 23; Rua 20; Bairro: Itapirapuã

Área: 193 m

Lat.: 14°38'10.31"S

Long.: 57°29'17.65"O

Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de ervas daninhas, lixos 

e entulhos;

2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;



3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

4. APP 18 córrego Buriti

Intersecções das vias:

Rua 37; Rua 02; Bairro: Jardim Itapirapuã.

Área: 194 m

Lat.: 14°38'19.95"S

Long.: 57°29'22.06"O 

Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de ervas daninhas, lixos 

e entulhos;



2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

LOTE 29

LOTE 29 

Composição Área Total

Item 18 Av. Castanheiras 
1.085 m

Item 17 Av. Tangará

Descrição dos Itens:



1. Item 18 Av. Castanheiras

Intersecções das vias:

Avenida Castanheiras entre a Rua dos Angicos e Rua

das Canelas. Bairro: Jardim dos Ipês.

Extensão: 548 m.

Lat.: 14°38'43.70"S

Long.: 57°28'33.85"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição do Item.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;



2. Item 17 Av. Tangará

Intersecções das vias:

Avenida Tangará e Avenida Castanheiras até a Rua 

dos Angicos. Bairro: Jardim dos Ipês.

Extensão: 537 m.

Lat.: 14°38'44.02"S

Long.: 57°28'53.97"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de inços;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição do Item.

Levantamento fotográfico:



As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

LOTE 30

LOTE 30

Composição Área Total

Item 9 Av. 38A 

1.194 m

APP 01 córrego Figueira

APP 02 córrego Figueira

APP 03 córrego Figueira

APP 04 córrego Figueira

Descrição dos Itens:

1. Item 9 Av. 38A

Intersecções das vias:

Avenida 38 A e rua Leontina Dolores Rodrigues 

Sanches. Entre rua treze e Avenida Lions 

Internacional. Bairro: Vila Alta III.

Extensão: 635 m.

Lat.: 14°38'2.02"S

Long.: 57°30'30.95"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;



7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição do Item.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

2. APP 01 córrego Figueira

Intersecções das vias:

Rua Setenta e oito B; Avenida Ismael José do 

Nascimento. Bairro: Jardim Presidente.

Área: 80 m 

Lat.: 14°38'22.48"S

Long.: 57°31'22.70"O

Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de ervas daninhas, lixos 

e entulhos;

2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;



3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

3. APP 02 córrego Figueira

Intersecções das vias:

 Rua José Antônio da Sila. Bairro: Residencial San 

Diego.

Área: 210 m

Lat.: 14°38'24.02"S

Long.: 57°31'3.31"O

Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de ervas daninhas, lixos 

e entulhos;



2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

4. APP 03 córrego Figueira

Intersecções das vias:

Rua Treze; Rua José Florêncio Godrim. Bairro: Vila 

Alta

Área: 163 m

Lat.: 14°38'9.63"S

Long.: 57°30'18.70"O

Serviços a serem executados:



7. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de ervas daninhas, lixos 

e entulhos;

8. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

9. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

10. Repor vegetação nativa local quando necessário;

11. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

12. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

5. APP 04 córrego Figueira

Intersecções das vias:

 Rua 06. Bairro: Cidade Alta II

Área: 106 m

Lat.: 14°38'8.29"S

Long.: 57°29'54.87"O



Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de inços, lixos e 

entulhos;

2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

LOTE 31

LOTE 31 Composição Área Total



Item 07 Av. Das Palmeiras

1.134 mRotatória 02 Av. Das Palmeiras

APP 01 córrego Araputanga

Descrição dos Itens:

1. Item 07 Av. Das Palmeiras

Intersecções das vias:

Avenida das Palmeiras; Rua Césio Rosa Lima; Rua 

do Mutum; Rua 17A. Bairro: Jardim Tarumã. Setor 

N

Extensão: 505 m.

Lat.: 14°36'15.61"S

Long.: 57°29'28.73"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição do Item.

Levantamento fotográfico:



As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

2. Rotatória 02 Av. Das Palmeiras

Intersecções das vias: 

Av. Das Palmeiras; Rua Celso Rosa Lima. Bairro: 

Jardim Tarumã. Setor: N

Área: 200 m²

Lat.: 14°36'15.90"S

Long.: 57°29'31.22"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.



Levantamento fotográfico:

As ilustrações indicadas em vermelho informam a localização em que deve ser colocada as placas 

publicitárias.

3. APP 01 córrego Araputanga

Intersecções das vias: 

Rua Treze. Bairro: Jardim Nossa Senhora Aparecida.

Área: 429 m

Lat.: 14°36'33.68"S

Long.: 57°29'58.61"O

Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de inços, lixos e 

entulhos;

2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.



Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

LOTE 32

LOTE 32

Composição Área Total

Rotatória 01 Av. Paraná

1.153 m
Rotatória 02 Av. Paraná

APP 03 córrego Mutum

APP 01 Afluente córrego Mutum

Descrição dos Itens:

1. Rotatória 01 Av. Paraná

Intersecções das vias:

Av. Paraná; Rua José de Oliveira; Rua Benedito 

Pereira de Oliveira. Bairro: Centro. Setor: N

Área: 70 m²

Lat.: 14°36'49.47"S

Long.: 57°29'4.83"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;



8. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:

As ilustrações indicadas em vermelho informam a localização em que devem ser colocadas as placas 

publicitárias.

2. Rotatória 02 Av. Paraná

Intersecções das vias:

Av. Paraná; Rua Arlindo Lopes da Silva; Rua 

Saturnino de Paula da Silveira. Bairro: Centro.

Área: 80 m²

Lat.: 14°36'44.64"S

Long.: 57°29'4.27"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;



7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que deve ser colocada as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:

As ilustrações indicadas em vermelho informam a localização em que devem ser colocadas as placas 

publicitárias.

3. APP 03 córrego Mutum

Intersecções das vias:

Rua Marlene Campos Lopes; Rua Treze A; Rua Trita

e oito A. Bairro: Jardim Morada do Sol. Setor: W

Área: 393 m

Lat.: 14°37'28.28"S

Long.: 57°30'53.78"O

Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de ervas daninhas, lixos 

e entulhos;

2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;



3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

4. APP 01 Afluente córrego Mutum

Intersecções das vias:

Rua Vinte Quatro A; Rua Vinte e oito A; Bairro: 

Jardim Olímpico.

Área: 610 m

Lat.: 14°37'14.54"S

Long.: 57°30'37.96"O

Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de inços, lixos e 

entulhos;



2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

LOTE 33

LOTE 33

Composição Área Total

Trevo rua 19

1.070 mTrevo 01 Rua Adelaide M Jesus

Trevo 02 Rua Adelaide M Jesus



Descrição dos Itens:

1. Trevo rua 19

Intersecções das vias:

Rua Adelaide M. Jesus; Rua José Duarte; Rua 

Néfites de Carvalho (rua 19). Bairro: Jardim Rio 

Preto. Setor: S

Área: 680 m²

Lat.: 14°37'47.21"S

Long.: 57°29'34.62"O

Serviços a serem executados:

1. Prezar pela instalação, manutenção e preservação de equipamentos públicos (bancos, 

lixeiras, postes de iluminação, quadras, parques e demais itens relacionados);

2. Podar as árvores sempre que necessário para evitar a descaracterização urbana e acidentes;

3. Colocar/ Reparar e dar manutenção aos caminhos e calçadas;

4. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

5. Colocar/ Repor grama;

6. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

7. Podar arbustos sempre que necessário;

8. Adubar sempre que preciso;

9. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

10. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

11. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:



As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos

2. Trevo 01 Rua Adelaide M Jesus

Intersecções das vias:

Rua Adelaide M Jesus; Rua Marília e Rua Amílcar. 

Bairro: Jardim Rio Preto. Setor: S

Área: 90 m²

Lat.: 14°37'52.42"S

Long.: 57°29'22.69"O

Área: 90 m²

Serviços a serem executados:

1. Podar as árvores sempre quando necessário para evitar a descaracterização urbana e 

acidentes;

2. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

5. Podar arbustos sempre que necessário;

6. Adubar sempre que preciso;

7. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

8. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

9. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.



Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

3. Trevo 02 Rua Adelaide M Jesus

Intersecções das vias:

Rua Adelaide M Jesus; Rua 25; Rua 4 A. Bairro: 

Jardim Rio Preto. Setor: S

Área: 300 m²

Lat.: 14°37'49.11"S

Long.: 57°29'30.65"O

Serviços a serem executados:

1. Podar as árvores sempre quando necessário para evitar a descaracterização urbana e 

acidentes;

2. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

5. Podar arbustos sempre que necessário;

6. Adubar sempre que preciso;

7. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

8. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

9. Colocar placas conforme indicado no croqui;



Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

LOTE 34

LOTE 34
Composição Área Total

Trevo Vila Esmeralda 2.000 m

Descrição dos Itens:

1. Trevo Vila Esmeralda

Intersecções das vias:

Rua 03; Rua 05; Rua 12. Bairro: Jardim Vila 

Esmeralda. Setor: W

Área: 1.000m²

Lat.: 14°37'54.07"S

Long.: 57°31'32.03"O

Serviços a serem executados:



1. Prezar pela instalação, manutenção e preservação de equipamentos públicos (bancos, 

lixeiras, postes de iluminação, quadras, parques e demais itens relacionados);

2. Colocar/ Reparar e dar manutenção aos caminhos e calçadas;

3. Pintar e dar manutenção do meio-fio sempre que necessário;

4. Podar as árvores sempre que necessário para evitar a descaracterização urbana e acidentes;

5. Podar arbustos sempre que necessário;

6. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

7. Colocar/ Repor grama;

8. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

9. Adubar sempre que preciso;

10. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

11. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

LOTE 35



LOTE 35

Composição Área Total

Rotatória 01 Av. Cuiabá

641 m

Rotatória 02 Av. Cuiabá

Rotatória Vila Goiânia

APP 05 córrego Buriti

APP 06 córrego Buriti

APP 07 córrego Buriti

Descrição dos Itens:

1. Rotatória 01 Av. Cuiabá

Intersecções das vias:

Av. Cuiabá; Rua Antônio Batista Costa; Rua 

Saturnino de Paula da Silveira

Área: 50 m²

Lat.: 14°37'6.88"S

Long.: 57°28'46.52"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.



Levantamento fotográfico:

As ilustrações indicadas em vermelho informam a localização em que devem ser colocadas as placas 

publicitárias.

2. Rotatória 02 Av. Cuiabá

Intersecções das vias:

Avenida Cuiabá; Rua Néftes de Carvalho ; Rua José 

Garcia Lacerda. Bairro Centro.

Área: 60 m²

Lat.: 14°37'7.42"S

Long.: 57°28'41.94"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.



Levantamento fotográfico:

As ilustrações indicadas em vermelho informam a localização em que devem ser colocadas as placas 

publicitárias.

3. Rotatória Vila Goiânia

Intersecções das vias: 

Av. Inácio Bittencourt Cardoso; Estrada Boa Vista; 

Rua 5. Bairro: Jardim Goiás. Setor: E

Área: 150 m²

Lat.: 14°37'34.43"S

Long.: 57°28'32.23"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:



Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:

As ilustrações indicadas em vermelho informam a localização em que devem ser colocadas as placas 

publicitárias.

4. APP 05 córrego Buriti

Intersecções das vias:

Rua Nefites de Carvalho; Rua José Alves de Souza ; 

Rua 21; Bairro: Jardim Planalto.

Área: 210 m

Lat.: 14°37'23.04"S

Long.: 57°29'0.93"O

Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de ervas daninhas, lixos 

e entulhos;

2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;



6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos; 

5. APP 06 córrego Buriti

Intersecções das vias:

Rua São Paulo (rua 16); Bairro: Jardim Uirapuru.

Área: 25 m

Lat.: 14°37'28.06"S

Long.: 57°29'05.42"O

Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de ervas daninhas, lixos 

e entulhos;

2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

4. Repor vegetação nativa local quando necessário;



5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

6. APP 07 córrego Buriti

Intersecções das vias:

 Rua Nefites de Carvalho (rua 19). Bairro: Jardim 

Uirapuru.

Área: 146 m

Lat.: 14°37'28.43"S

Long.: 57°29'8.06"O

Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de ervas daninhas, lixos 

e entulhos;

2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;



4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

LOTE 36

LOTE 36

Composição Área Total

Rotatória 01 Av. Mato Grosso

1.000 m

Rotatória 02 Av. Mato Grosso

Rotatória 03 Av. Mato Grosso

Rotatória 04 Av. Mato Grosso

APP 02 Afluente córrego Mutum



Descrição dos Itens:

1. Rotatória 01 Av. Mato Grosso

Intersecções das vias:

Avenida Mato Grosso; Rua Antônio Hortolani (rua 

09) ; Rua Dep. Hitler Sansão (rua 10). Bairro: 

Centro. Setor: W

Área: 50 m²

Lat.: 14°37'16.65"S

Long.: 57°29'29.02"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:

As ilustrações indicadas em vermelho informam a localização em que devem ser colocadas as placas 

publicitárias. 



2. Rotatória 02 Av. Mato Grosso

Intersecções das vias:

Av. Mato Grosso; Rua Olívio de Lima; Rua Arlindo 

Lopes da Silva. Bairro: Centro. Setor: W

Área: 80 m²

Lat.: 14°37'14.94"S

Long.: 57°29'43.48"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:

As ilustrações indicadas em vermelho informam a localização em que devem ser colocadas as placas 

publicitárias. 



3. Rotatória 03 Av. Mato Grosso

Intersecções das vias:

Av. Mato Grosso; Rua Manoel Dionísio Sobrinho; 

Rua Benedito Pereira de Oliveira. Bairro: Centro. 

Setor: W.

Área: 80 m²

Lat.: 14°37'15.47"S

Long.: 57°29'38.93"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que deve ser colocada as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:



As ilustrações indicadas em vermelho informam a localização em que devem ser colocadas as placas 

publicitárias.

4. Rotatória 04 Av. Mato Grosso

Intersecções das vias:

Av. Mato Grosso; Rua Sebastião Barreto; Rua 

Antônio José da Silva. Bairro: Centro. Setor: W.

Área: 80 m²

Lat.: 14°37'16.05"S

Long.: 57°29'33.94"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.



Levantamento fotográfico:

As ilustrações indicadas em vermelho informam a localização em que devem ser colocadas as placas 

publicitárias.

5. APP 02 Afluente córrego Mutum

Intersecções das vias:

 Rua Nefites de Carvalho (rua 19). Bairro: Jardim 

Uirapuru.

Área: 146 m

Lat.: 14°37'28.43"S

Long.: 57°29'8.06"O

Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de ervas daninhas, lixos 

e entulhos;

2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.



Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos; 

LOTE 37

LOTE 37

Composição Área Total

Item 08 Av. Espanha

928 mAPP 01 córrego Mutum

APP 02 córrego Mutum

Descrição dos Itens:

1. Item 08 Av. Espanha

Intersecções das vias:

Avenida Espanha, todo conjunto completo dos 

canteiros. Bairro: Jardim Barcelona.

Extensão: 304 m.

Lat.: 14°37'29.50"S

Long.: 57°31'14.69"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Podar sempre que necessitar;

5. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

6. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

7. Adubar sempre que preciso;

8. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:



A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

2. APP 01 córrego Mutum

Intersecções das vias:

Rua Atalíbio Correia Batista.. Bairro: Barcelona

Área: 202 m

Lat.: 14°37'22.70"S

Long.: 57°30'52.68"O

Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de ervas daninhas, lixos 

e entulhos;

2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;



6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

2.APP 02 córrego Mutum

Intersecções das vias:

Rua 34 A; Rua Dezessete A; Rua Marlene Campos 

Lopes; Travessa 19. Bairro: Barcelona

Área: 422 m

Lat.: 14°37'24.08"S

Long.: 57°30'52.64"O

Área: 422 m

Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de ervas daninhas, lixos 

e entulhos;

2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;



4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

LOTE 38

LOTE 38

Composição Área Total

Trevo A. Alvadi Montecelli

854 mRotatória Estada 5

APP 02 córrego Buriti

Descrição dos Itens

1. Trevo A. Alvadi Montecelli



Intersecções das vias:

Av. Beija Flor; Rua Sabiá; Av. Alvadi Montecelli

Área: 600 m²

Lat.: 14°39'38.49"S

Long.: 57°28'21.26"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Colocar/ Repor grama;

3. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

4. Podar arbustos sempre que necessário;

5. Adubar sempre que preciso;

6. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

7. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

8. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:

As ilustrações indicadas em vermelho informam a localização em que devem ser colocadas as placas 

publicitárias.



2. Rotatória Estada 5

Intersecções das vias:

Av. Alvadi Monticelli; Rua Olívio de Lima (rua 04); 

Rua 37. Bairro: Jardim Shangri-lá.

Área: 40 m²

Lat.: 14°38'3.91"S

Long.: 57°29'3.85"O

Serviços a serem executados:

1. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

2. Colocar/ Repor grama;

3. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

4. Podar arbustos sempre que necessário;

5. Adubar sempre que preciso;

6. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;

7. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

8. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:

As ilustrações indicadas em vermelho informam a localização em que deve ser colocada as placas 

publicitárias.



3. APP 02 córrego Buriti

Intersecções das vias:

Rua 23. Bairro: Jardim do Sul. 

Área: 214 m

Lat.: 14°37'11.63"S

Long.: 57°28'34.88"O

Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de ervas daninhas, lixos 

e entulhos;

2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.

Levantamento fotográfico:



As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

LOTE 39

LOTE 39

Composição Área Total

Trevo Rua 13

785 m

APP 08 córrego Buriti

APP 09 córrego Buriti

APP 10 córrego Buriti

APP 11 córrego Buriti

Descrição dos Itens:

1. Trevo Rua 13

Intersecções das vias:

Rua 13; Rua 06; Rua 14. Bairro: Vila Alta. Setor: S

Área: 100 m²

Lat.: 14°37'59.35"S

Long.: 57°29'43.29"O

Serviços a serem executados:

1. Podar as árvores sempre que necessário para evitar a descaracterização urbana e acidentes;

2. Manter sempre limpo de ervas daninhas;

3. Colocar/ Repor grama;

4. Repor arbustos, folhagens e flores quando necessário;

5. Podar arbustos sempre que necessário;

6. Adubar sempre que preciso;

7. Colocar e dar manutenção ao meio-fio sempre que necessário;



8. Não poderá ser inserido novos arbustos, folhagens ou flores sem consulta a Secretaria 

responsável;

9. Colocar placas conforme indicado no croqui;

Croqui:

Os pontos de cor laranja informam a localização em que devem ser colocadas as placas publicitárias.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

2. APP 08 córrego Buriti

Intersecções das vias:

Rua Nefites de Carvalho; Rua José Corsino (rua 12);

Rua 21; Rua José do Prado Arantes. Bairro: Jardim 

Uirapuru

Área: 315 m

Lat.: 14°37'30.55"S

Long.: 57°29'10.70"O

Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de ervas daninhas, lixos 

e entulhos;



2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

3. APP 09 córrego Buriti

Intersecções das vias:

Rua José Corsino (rua 14). Bairro: Jardim Uirapuru

Área: 106 m

Lat.: 14°37'33.11"S

Long.: 57°29'11.62"O

Serviços a serem executados:



1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de inços, lixos e 

entulhos;

2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

4. APP 10 córrego Buriti

Intersecções das vias:

Rua Deputado Hitler Sansão (rua 10). Bairro: Jardim

Rio Preto.

Área: 132 m

Lat.: 14°37'36.94"S

Long.: 57°29'13.09"O



Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de ervas daninhas, lixos 

e entulhos;

2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

5. APP 11 córrego Buriti

Intersecções das vias: Rua Manoel Dionísio Sobrinho (rua 06). Bairro: 

Jardim Rio Preto.



Área: 132 m

Lat.: 14°37'45.07"S

Long.: 57°29'15.32"O

Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de ervas daninhas, lixos 

e entulhos;

2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.

Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

LOTE 40



LOTE 40

Composição Área Total

APP 04 córrego Buriti

1015 mAPP 01 Afluente córrego Buriti

APP 02 Afluente córrego Buriti

Descrição dos Itens

1. APP 04 córrego Buriti

Intersecções das vias:

Rua Francisco Ferreira Ramos (rua 20). Bairro: 

Jardim Planalto.

Área: 200 m

Lat.: 14°37'25.54"S

Long.: 57°28'53.42"O

Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de ervas daninhas, lixos 

e entulhos;

2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.

Levantamento fotográfico:



As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

2. APP 01 Afluente córrego Buriti 

Intersecções das vias:

Rua Francisco Ferreira Ramos. Bairro: Jardim São 

Marcos.

Área: 115 m

Lat.: 14°37'30.14"S

Long.: 57°28'49.55"O

Serviços a serem executados:

9. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de inços, lixos e 

entulhos;

10. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

11. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

12. Repor vegetação nativa local quando necessário;

13. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

14. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.



Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;

3. APP 02 Afluente córrego Buriti.

Intersecções das vias:

Rua Oito; Bairro: Jardim Santa Marta.

Área: 270 m

Lat.: 14°38'13.22"S

Long.: 57°29'12.79"O

Serviços a serem executados:

1. Manter as margens das vias e equipamentos públicos sempre limpo de ervas daninhas, lixos 

e entulhos;

2. Aplainar os caminhos de tráfego de pessoas/ Dar manutenção as calçadas no entorno da 

APP;

3. Fazer a instalação de guarda-corpo na beira dos córregos a fim de promover a segurança no 

local;

4. Repor vegetação nativa local quando necessário;

5. Não poderá ser inserido nova vegetação sem consulta a Secretaria responsável;

6. Colocar placas de publicidade a cada 50 m;

Croqui:

A linha tracejada em vermelho delimita extensão que compreende a composição da APP.



Levantamento fotográfico:

As imagens a seguir indicam a localização e as atuais condições dos espaços a serem integrados pelo 

Programa de Adoção de Espaços Públicos;


