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D E C R E T O 

 Nº 7972/2020 

 

“Dispõe sobre oficialização de via pública no Bairro 

Pontal da Cruz.” 

 
 

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 Pontal da Cruz, que assim se descreve e caracteriza: 

 
I – Rua Sete de Setembro – Memorial Descritivo 

 
Rua: Denominada Rua Sete de Setembro, no bairro do Pontal da Cruz, no município de São 

Sebastião, tem seu início no vértice 303, de coordenadas UTM DATUM SIRGAS 2000 E. 

458.946,144 m e N. 7.369.862,964 m; deste, segue com azimute 166°01'46" e distância de 17,09 

m, confrontando com a Rua Vereador Wanderley do Nascimento até o vértice 265, de 

coordenadas E. 458.950,270 m e N. 7.369.846,380 m; deste, segue em curva com raio de 4,81 m 

e desenvolvimento de 6,42 m, confrontando com a Matrícula Nº 47.002 do Registro de Imóveis de 

São Sebastião, Lote 11 da Quadra 4 até o vértice 264, de coordenadas E. 458.945,095 m e N. 

7.369.849,326 m; deste, segue com azimute 249°29'23" e distância de 7,06 m, confrontando com 

a Matrícula Nº 47.002 do Registro de Imóveis de São Sebastião, Lote 11 da Quadra 4 até o vértice 

261, de coordenadas E. 458.938,479 m e N. 7.369.846,851 m; deste, segue com azimute 

249°29'23" e distância de 7,84 m, confrontando com o Lote 10 da Quadra 4 até o vértice 258, de 

coordenadas E. 458.931,132 m e N. 7.369.844,102 m; deste, segue com azimute 249°29'23" e 

distância de 8,14 m, confrontando com o Lote 09 da Quadra 4 até o vértice 255, de coordenadas 

E. 458.923,504 m e N. 7.369.841,249 m; deste, segue com azimute 249°29'23" e distância de 7,88 

m, confrontando com o Lote 08 da Quadra 4 até o vértice 252, de coordenadas E. 458.916,124 m 

e N. 7.369.838,488 m; deste, segue com azimute 249°29'23" e distância de 7,97 m, confrontando 

com o Lote 07 da Quadra 4 até o vértice 249, de coordenadas E. 458.908,656 m e N. 

7.369.835,694 m; deste, segue com azimute 249°29'23" e distância de 8,20 m, confrontando com 

o Lote 06 da Quadra 4 até o vértice 246, de coordenadas E. 458.900,976 m e N. 7.369.832,821 m; 

deste, segue com azimute 249°29'23" e distância de 7,78 m, confrontando com o Lote 05 da 

Quadra 4 até o vértice 243, de coordenadas E. 458.893,690 m e N. 7.369.830,096 m; deste, segue 

com azimute 249°29'23" e distância de 7,75 m, confrontando com o Lote 04 da Quadra 4 até o 

vértice 240, de coordenadas E. 458.886,432 m e N. 7.369.827,381 m; deste, segue com azimute 

249°29'23" e distância de 8,26 m, confrontando com o Lote 03 da Quadra 4 até o vértice 238, de 
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coordenadas E. 458.878,697 m e N. 7.369.824,487 m; deste, segue com azimute 249°29'23" e 

distância de 8,21 m, confrontando com o Lote 02 da Quadra 4 até o vértice 235, de coordenadas 

E. 458.871,011 m e N. 7.369.821,612 m; deste, segue com azimute 249°29'23" e distância de 8,46 

m, confrontando com o Lote 01 da Quadra 4 até o vértice 234, de coordenadas E. 458.863,084 m 

e N. 7.369.818,646 m; deste, segue com azimute 339°29'20" e distância de 8,73 m, confrontando 

com a Rua Aracaju até o vértice 282, de coordenadas E. 458.860,026 m e N. 7.369.826,819 m; 

deste, segue com azimute 69°27'24" e distância de 8,43 m, confrontando com o Lote 01 da 

Quadra 4B até o vértice 281, de coordenadas E. 458.867,917 m e N. 7.369.829,776 m; deste, 

segue com azimute 69°27'24" e distância de 8,28 m, confrontando com o Lote 02 da Quadra 4B 

até o vértice 284, de coordenadas E. 458.875,668 m e N. 7.369.832,681 m; deste, segue com 

azimute 69°27'24" e distância de 8,38 m, confrontando com o Lote 03 da Quadra 4B até o vértice 

286, de coordenadas E. 458.883,511 m e N. 7.369.835,620 m; deste, segue com azimute 

69°27'24" e distância de 7,98 m, confrontando com o Lote 04 da Quadra 4B até o vértice 288, de 

coordenadas E. 458.890,980 m e N. 7.369.838,419 m; deste, segue com azimute 69°27'24" e 

distância de 8,40 m, confrontando com o Lote 05 da Quadra 4B até o vértice 290, de coordenadas 

E. 458.898,845 m e N. 7.369.841,367 m; deste, segue com azimute 69°27'24" e distância de 8,32 

m, confrontando com o Lote 06 da Quadra 4B até o vértice 292, de coordenadas E. 458.906,634 m 

e N. 7.369.844,286 m; deste, segue com azimute 69°27'24" e distância de 8,08 m, confrontando 

com o Lote 07 da Quadra 4B até o vértice 294, de coordenadas E. 458.914,199 m e N. 

7.369.847,120 m; deste, segue com azimute 69°27'24" e distância de 8,08 m, confrontando com o 

Lote 08 da Quadra 4B até o vértice 296, de coordenadas E. 458.921,763 m e N. 7.369.849,955 m; 

deste, segue com azimute 69°27'24" e distância de 8,17 m, confrontando com a Matrícula Nº 

19.515 do Registro de Imóveis de São Sebastião, Lote 09 da Quadra 4B até o vértice 298, de 

coordenadas E. 458.929,414 m e N. 7.369.852,822 m; deste, segue com azimute 69°27'24" e 

distância de 8,39 m, confrontando com o Lote 10 da Quadra 4B até o vértice 300, de coordenadas 

E. 458.937,266 m e N. 7.369.855,765 m; deste, segue com azimute 69°27'24" e distância de 7,42 

m, confrontando com o Lote 11 da Quadra 4B até o vértice 304, de coordenadas E. 458.944,212 m 

e N. 7.369.858,368 m; deste, segue em curva com raio de 4,52 m e desenvolvimento de 5,28 m, 

confrontando com o Lote 11 da Quadra 4B, até o vértice 303, inicial desta descrição, encerrando a 

área de 817,44 m² (oitocentos e dezessete metros quadrados e quarenta e quatro decímetros 

quadrados), tudo conforme planta topográfica anexa. 

 

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

 
São Sebastião, 16 de outubro de 2020. 

 
 
 

FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 


