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D E C R E T O  

Nº 7973/2020 
 

“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 Um – Memorial Descritivo 

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

Sebastião, tem seu início no vértice 27, de coordenadas UTM DATUM SIRGAS 

2000 E. 458.768,781 m e N. 7.369.823,647 m; deste, segue com azimute 

248°53'40" e distância de 18,12 m, confrontando com a Rua Vereador José Luiz 

Soares até o vértice 23, de coordenadas E. 458.751,881 m e N. 7.369.817,124 m; 

deste, segue em curva com raio de 4,31 m e desenvolvimento de 6,86 m, 

confrontando com o Lote 10 da Quadra A do Núcleo 89 - Conjunto Habitacional 

Família Paulista até o vértice 25, de coordenadas E. 458.754,429 m e N. 

7.369.822,732 m; deste, segue com azimute 339°45'13" e distância de 19,73 m, 

confrontando com o Lote 10 da Quadra A do Núcleo 89 - Conjunto Habitacional 

Família Paulista até o vértice 24, de coordenadas E. 458.747,602 m e N. 

7.369.841,242 m; deste, segue com azimute 77°09'24" e distância de 9,62 m, 

confrontando com a Viela de Acesso até o vértice 29, de coordenadas E. 

458.756,985 m e N. 7.369.843,381 m; deste, segue com azimute 159°07'03" e 

distância de 18,44 m, confrontando com o Lote 01 da Quadra B do Núcleo 89 - 

Conjunto Habitacional Família Paulista até o vértice 28, de coordenadas E. 

458.763,559 m e N. 7.369.826,148 m;  deste, segue em curva com raio de 4,14 m 
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e desenvolvimento de 6,41 m, confrontando com o Lote 01 da Quadra B do 

Núcleo 89 - Conjunto Habitacional Família Paulista,  até o vértice 27, inicial desta 

descrição, encerrando a área de 233,25 m² (duzentos e trinta e três metros 

quadrados e vinte e cinco 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 
 


