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D E C R E T O  

Nº 7964/2020 

 

“Dispõe sobre oficialização de via pública 

no Bairro do Jaraguá.” 

 
 

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

atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e, 

 
CONSIDERANDO 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 a 

seguinte via pública no Bairro do Jaraguá, que assim se descreve e caracteriza: 

 
I - Rua Ana Ribeiro Lopes Pinheiro – Memorial Descritivo 

Rua: Denominada Rua Ana Ribeiro Lopes Pinheiro, no bairro do Jaraguá, no 

município de São Sebastião, tem seu início no ponto 1, de coordenadas UTM 

DATUM SIRGAS 2000 E. 454.804,00 e N.7.375.902,38, deste segue com 

azimute 179º 23’ 05” e distância de 7,20 metros, confrontando nesta extensão 

com o cruzamento da já existente Rua Ana Ribeiro Lopes com a Rua Manole L. 

Costa, até o ponto 2, de coordenadas E. 454.804,47 e N. 7.375.895,18, deste 

segue com azimute 263° 01’ 57” e distância de 22,47 metros, até o ponto 3, de 

coordenadas E. 454.782,16 e N. 7.375.892,45, deste segue com azimute 263° 

04’ 43” e distância de 49,90 metros, até o ponto 4, de coordenadas E. 

454.732,62 e N. 7.375.886,44, deste segue com azimute 338° 11’ 55” e distância 

de 7,06  metros, até o ponto 5, de coordenadas E. 454.730,00 e N. 
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7.375.893,00, deste segue com azimute 83° 21’ 42” e distância de 48,17 metros, 

até o ponto 6, de coordenadas E. 454.777,85 e N. 7.375.898,56, deste segue 

com azimute 81°48’50” e distância de 26,81 metros, até ponto 1, início desta 

descrição, fechando assim uma poligonal da área, com 498,32 m² (quatrocentos 

e noventa e oito metros e trinta e dois centímetros quadrados) e perímetro de 

161,63m (cento e sessenta e um metros e sessenta e três centímetros). 

 

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

São Sebastião, 15 de outubro de 2020. 
 
 
 
 
 

FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 


