






            


   






       


  

  

  

  

  









 



              

























     
    
      
      


             


   




      




  

  

  

  

  









 



              























LOCALIZAÇÃO

Rua Doutor Trípoli Francisco Gaudenzi

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

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

ÁREA TOTAL:  2.546,00  m2

PRAÇAPRAÇAPRAÇAPRAÇAPRAÇAPRAÇAPRAÇAPRAÇAPRAÇA

REGINA GUIMARÃESREGINA GUIMARÃESREGINA GUIMARÃESREGINA GUIMARÃESREGINA GUIMARÃESREGINA GUIMARÃESREGINA GUIMARÃESREGINA GUIMARÃESREGINA GUIMARÃES

ÁREA TOTAL:  2.546,00  m2ÁREA TOTAL:  2.546,00  m2ÁREA TOTAL:  2.546,00  m2ÁREA TOTAL:  2.546,00  m2ÁREA TOTAL:  2.546,00  m2ÁREA TOTAL:  2.546,00  m2ÁREA TOTAL:  2.546,00  m2ÁREA TOTAL:  2.546,00  m2ÁREA TOTAL:  2.546,00  m2

PONTO X Y

1 565.547,6182 8.573.688,3452

2 565.525,3708 8.573.628,9670
3 565.487,4398 8.573.641,6745

4 565.509,6871 8.573.701,0526

LOCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

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

ÁREA TOTAL:   2.800,00 m2

PRAÇAPRAÇAPRAÇAPRAÇAPRAÇAPRAÇAPRAÇAPRAÇAPRAÇA
SANTOSANTOSANTOSANTOSANTOSANTOSANTOSANTOSANTO

EXPEDITOEXPEDITOEXPEDITOEXPEDITOEXPEDITOEXPEDITOEXPEDITOEXPEDITOEXPEDITO

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

1 555.156,4064 8.570.895,7636
2 555.155,4664 8.570.855,7716
3 555.225,4821 8.570.854,1719
4 555.226,3809 8.570.894,1539

Rua Princesa Isabel


