





  

  

  

  

  









 



              























LOCALIZAÇÃO

Avenida Mangueira

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SISTEMA CARTOGRÁFICO E CADASTRAL DO MUNICIPIO DO SALVADOR
SAD 69/2006             DATA: AGOSTO / 2014

ÁREA TOTAL:   2.800,00 m2

ÁREA TOTAL:   2.800,00 m2ÁREA TOTAL:   2.800,00 m2ÁREA TOTAL:   2.800,00 m2ÁREA TOTAL:   2.800,00 m2ÁREA TOTAL:   2.800,00 m2ÁREA TOTAL:   2.800,00 m2ÁREA TOTAL:   2.800,00 m2ÁREA TOTAL:   2.800,00 m2ÁREA TOTAL:   2.800,00 m2

PONTO X Y

1 554.252,6998 8.571.356,2815
2 554.285,5761 8.571.333,4361
3 554.245,5918 8.571.275,9676
4 554.212,7568 8.571.298,8130



     
    




            


   




           

          


  

  

  

  

  









 



              

























     
    

      



LOCALIZAÇÃO

Rua Carlos Brandão da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SISTEMA CARTOGRÁFICO E CADASTRAL DO MUNICIPIO DO SALVADOR
SAD 69/2006             DATA: AGOSTO / 2014

ÁREA TOTAL:  2.814,8822  m2

ÁREA TOTAL:  2.814,8822  m2ÁREA TOTAL:  2.814,8822  m2ÁREA TOTAL:  2.814,8822  m2ÁREA TOTAL:  2.814,8822  m2ÁREA TOTAL:  2.814,8822  m2ÁREA TOTAL:  2.814,8822  m2ÁREA TOTAL:  2.814,8822  m2ÁREA TOTAL:  2.814,8822  m2ÁREA TOTAL:  2.814,8822  m2

PONTO X Y

1 559.086,4643 8.570.371,5785
2 559.102,5685 8.570.303,2221
3 559.141,7117 8.570.311,8504
4 559.125,6157 8.570.380,2067


