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D E C R E T O 

Nº 7645/2019 

 

“Dispõe sobre oficialização de vias públicas no 
Bairro de Toque-Toque Pequeno.” 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, 

que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e, 

 

CONSIDERANDO ainda a necessidade de estender os serviços públicos as vias habitadas, os 

quais só serão possíveis com a oficialização das vias: 

 

 

D E C R E TA: 

 

Art. 1º. Fica oficialmente integrada ao sistema público viário do Município as seguintes vias 

públicas no Bairro de Toque-Toque Pequeno, que assim se descrevem e caracterizam: 

  

I – Rua das Flores – Memorial Descritivo 

 

Rua: Denominada Rua das Flores, no bairro de Toque-Toque Pequeno no município de São 

Sebastião, tem seu início no ponto 1, de coordenadas UTM DATUM SIRGAS 2000 E. 446.290,112 

e N. 7.366.081,810, na intersecção da referida Rua com a Rodovia Rio Santos, deste segue com 

azimute 333° 10’ 39” e distância de 4,00 metros, confrontando com a Rodovia Rio Santos até o 

ponto 2, de coordenadas E. 446.288,308 e N. 7.366.085,380, deste segue com azimute 063° 10’ 

39” e distância de 36,80 metros, até o ponto 3, de coordenadas E. 446.321,149 e N. 

7.366.101,985, deste segue com azimute 054° 44’ 30” e distância de 22,69 metros, até o ponto 4, 

de coordenadas E. 446.339,674 e N. 7.366.115,082, deste segue com azimute 069° 50’ 46” e 

distância de 40,86 metros, até o ponto 5, de coordenadas E. 446.378,037 e N. 7.366.129,161, 

deste segue com azimute 090° 13’ 39” e distância de 10,67 metros, até o ponto 6, de coordenadas 

E. 446.388,709 e N. 7.366.129,119, deste segue com azimute 103° 11’ 56” e distância de 18,49 

metros, até o ponto 7, de coordenadas E. 446.406,707 e N. 7.366.124,898, deste segue com 

azimute 078° 20’ 31” e distância de 12,73 metros , até o ponto 8, de coordenadas E. 446.419,174 
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e N. 7.366.127,471, deste segue com azimute 044° 33’ 52” e distância de 6,67 metros, até o ponto 

9, de coordenadas E. 446.423,853 e N. 7.366.132,222, deste segue com azimute 065° 36’ 10” e 

distância de 36,76 metros, até o ponto 10, de coordenadas E. 446.457,334 e N. 7.366.147,408, 

deste segue com azimute 082° 14’ 50” e distância de 8,47 metros, até o ponto 11, de coordenadas 

E. 446.465,723 e N. 7.366.148,550, deste segue com azimute 100° 35’ 39” e distância de 6,16 

metros, até o ponto 12, de coordenadas E. 446.471,775 e N. 7.366.147,418, deste segue com 

azimute 120° 15’ 42” e distância de 7,23 metros, até o ponto 13, de coordenadas E. 446.478,016 e 

N. 7.366.143,776, deste segue com azimute 137° 14’ 32” e distância de 17,35 metros, até o ponto 

14, de coordenadas E. 446.489,792 e N. 7.366.131,040, deste segue com azimute 121° 03’ 27” e 

distância de 6,63 metros , até o ponto 15, de coordenadas E. 446.495,476 e N. 7.366.127,618, 

deste segue com azimute 099° 46’ 19” e distância de 26,52 metros, até o ponto 16, de 

coordenadas E. 446.521,608 e N. 7.366.123,117, deste segue com azimute 049° 26’ 03” e 

distância de 6,42 metros, até o ponto 17, de coordenadas E. 446.526,485 e N. 7.366.127,292, 

deste segue com azimute 037° 01’ 03” e distância de 9,13 metros, até o ponto 18, de coordenadas 

E.446.531,980 e N. 7.366.134,581, deste segue com azimute 045° 08’ 33” e distância de 5,92 

metros, até o ponto19, de coordenadas E. 446.536,180 e N . 7.366.138,759, deste segue com 

azimute 039° 57’ 41” e distância de 7,27 metros, até o ponto 20, de coordenadas E. 446.540,849 e 

N. 7.366.144,331, deste segue com azimute 039° 57’ 41” e distância de 28,61 metros, até o ponto 

21, de coordenadas E. 446.559,225 e N. 7.366.166,260, deste segue com azimute 130° 12’ 39” e 

distância de 4,00 metros, até o ponto 22, de coordenadas E. 446.562,279 e N. 7.366.163,678, 

deste segue com azimute 220° 09’ 39” e distância de 28,62 metros, até o ponto 23, de 

coordenadas E. 446.543,820 e N. 7.366.141,804, deste segue com azimute 219° 11’ 32” e 

distância de 7,42 metros, até o ponto 24, de coordenadas E. 446.539,129 e N. 7.366.136,051, 

deste segue com azimute 225° 08’ 33” e distância 5,82 metros, até o ponto 25, de coordenadas E. 

446.535,003 e N. 7.366.131,946, deste segue com azimute 217° 01’ 03” e distância de 9,27 

metros, até o ponto 26, de coordenadas E. 446.529,423 e N. 7.366.124,545, deste segue com 

azimute 229° 07’ 57” e distância de 10,73 metros, até o ponto 27, de coordenadas E. 446.521,310 

e N. 7.366.117,525, deste segue com azimute 279° 23’ 21” e distância de 4,33 metros, até o ponto 

28, de coordenadas E. 446.517,040 e N. 7.366.118,231, deste segue com azimute 285° 38’ 59” e 

distância de 8,96 metros, até o ponto 29, de coordenadas, E. 446.508,413 e N. 7.366.120,648, 

deste segue com azimute 280° 57’ 37” e distância de 5,65 metros, até o ponto 30, de coordenadas 

E. 446.502,869 e N. 7.366.121,722, deste segue com azimute 279° 14’ 19” e distância de 11,33 

metros, até o ponto 31, de coordenadas E. 446.491,691 e N. 7.366.123,540, deste segue com 

azimute 314° 39’ 57” e distância de 6,71 metros, até o ponto 32, de coordenadas E. 446.486,916 e 

N. 7.366.128,259, deste segue com azimute 317° 14’ 32” e distância de 16,84 metros, até o ponto 
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33, de coordenadas E. 446.475,485 e N. 7.366.140,622, deste segue com azimute 300° 15’ 42” e 

distância de 5,94 metros, até o ponto 34, de coordenadas E. 446.470,358 e N. 7.366.143,613, 

deste segue com azimute 280° 35’ 39” e distância de 4,82 metros, até ponto 35, de coordenadas 

E. 446.465,622 e N. 7.366.144,499, deste segue com azimute 262° 14’ 50” e distância de 7,26 

metros, até o ponto 36, de coordenadas E. 446.458,427 e N. 7.366.143,520, deste segue com 

azimute 246° 21’ 32” e distância de 13,96 metros, até o ponto 37, de coordenadas E. 446.445,642 

e N. 7.366.137,923, deste segue com azimute 245° 06’ 25” e distância de 21,44 metros, até o 

ponto 38, de coordenadas E. 446.426,195 e N. 7.366.128,899, deste segue com azimute 224° 33’ 

52” e distância de 7,16 metros, até o ponto 39, de coordenadas E. 446.421,171 e N. 

7.366.123,798, deste segue com azimute 258° 20’ 31” e distância de 14,83 metros, até o ponto 40, 

de coordenadas E. 446.406,651 e N. 7.366.120,803, deste segue com azimute 283° 11’ 56” e 

distância de 18,91 metros, até o ponto 41, de coordenadas E. 446.388,239 e N. 7.366.125,121, 

deste segue com azimute 270° 13’ 39” e distância de 9,50 metros, até o ponto 42, de coordenadas 

E. 446.378,740 e N. 7.366.125,159, deste segue com azimute 249° 50’ 46” e distância de 39,62 

metros, até o ponto 43, de coordenadas E. 446.341,550 e N. 7.366.111,509, deste segue com 

azimute 234° 44’ 30” e distância de 22,45 metros, até o ponto 44, de coordenadas E. 446.323,217 

e N. 7.366.098,549, deste segue com azimute 243° 10’ 39” e distância de 37,10 metros, até o 

ponto 1, marco inicial desta descrição, fechando assim a poligonal da área, com 1.293,31 m² (um 

mil, duzentos e noventa e três metros e trinta e um decímetros quadrados). 

 

II – Travessa Jequitibá – Memorial Descritivo 

 

Travessa: Denominada Travessa Jequitibá, no bairro Toque-Toque Pequeno no município de São 

Sebastião, tem seu início no ponto 39, de coordenadas UTM DATUM SIRGAS 2000 E. 

446.421,171 e N. 7.366.123,798, na intersecção da referida Travessa com a denominada “Rua das 

Flores”, deste segue com azimute 044° 33’ 52” e distância de 7,16 metros, confrontando com a 

“Rua das Flores” até o ponto 38, de coordenadas E. 446.426,195 e N. 7.366.128,899, deste segue 

com azimute 151° 49’ 18” e distância de 2,54 metros, até o ponto 45, de coordenadas E. 

446.427,394 e N. 7.366.126,659, deste segue com azimute 113° 15’ 29” e distância de 6,44 

metros, até o ponto 46, de coordenadas E. 446.433,312 e N. 7.366.124,116, deste segue com 

azimute 103° 47’ 39” e distância de 27,37 metros, até o ponto 47, de coordenadas E. 446.459,896 

e N. 7.366.117,589, deste segue com azimute 163° 54’ 38” e distância de 7,55 metros, até o ponto 

48, de coordenadas E. 446.461,990 e N. 7.366.110,330, deste segue com azimute 141° 16’ 02” e 

distância de 2,72 metros, até o ponto 49, de coordenadas E. 446.463,691 e N. 7.366.108,210, 

deste segue com azimute 141° 16’ 02” e distância de 7,33 metros, até o ponto 50, de coordenadas 
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E. 446.468,279 e N. 7.366.102,490, deste segue com azimute 231° 30’ 08” e distância de 3,73 

metros , até o ponto 51, de coordenadas E. 446.465,362 e N. 7.366.100,170, deste segue com 

azimute 320° 55’ 22” e distância de 4,59 metros, até o ponto 52, de coordenadas E. 446.462,470 e 

N. 7.366.103,731, deste segue com azimute 322° 37’ 54” e distância de 14,00 metros, até o ponto 

53, de coordenadas E. 446.453,973 e N. 7.366.114,858, deste segue com azimute 285° 14’ 47” e 

distância de 34,00 metros, até o ponto 1, marco inicial desta descrição, fechando assim a poligonal 

da área, com 217,31 m² (duzentos e dezessete metros e trinta e um decímetros quadrados). 

 

III – Travessa Guapuruvu – Memorial Descritivo 

 

Travessa: Denominada Travessa Guapuruvu, no bairro Toque-Toque Pequeno no município de 

São Sebastião, tem seu início no ponto 28, de coordenadas UTM DATUM SIRGAS 2000 E. 

446.517,040 e N. 7.366.118,231, na intersecção da referida Travessa com a denominada “Rua das 

Flores”, deste segue com azimute 099° 23’ 21” e distância de 4,33 metros, confrontando com a 

“Rua das Flores” até o ponto de coordenadas E. 446.521,310 e N. 7.366.117,525, deste segue 

com azimute 210° 30’ 44” e distância de 8,25 metros, até o ponto 54, de coordenadas E. 

446.517,120 e N. 7.366.110,415, deste segue com azimute 197° 00’ 01” e distância de 8,86 

metros, até o ponto 55, de coordenadas E. 446.514,529 e N. 7.366.101,943, deste segue com 

azimute 293° 37’ 11” e distância de 2,54 metros, até o ponto 56, de coordenadas E. 446.512,201 e 

N. 7.366.102,962, deste segue com azimute 017° 35’ 07” e distância de 16,02 metros, até o ponto 

1, marco inicial desta descrição, fechando assim a poligonal da área, com 47,36 m² (quarenta e 

sete metros e trinta e seis decímetros quadrados). 

 

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

São Sebastião, 29 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 
 


