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D E C R E T O  

Nº 7980/2020 
 

“Dispõe sobre oficialização de via pública 

no Bairro Canto do Mar.” 

 

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 Canto do Mar, que assim se descreve e caracteriza: 

 
I – Rua Eidotéia – Memorial Descritivo 
 
Rua: Denominada Rua Eidotéia, no bairro Canto do Mar, no município de São Sebastião, 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de coordenadas N 7.376.849,524 m. e E 
455.981,211 m., situado no limite com Avenida Nereu,  deste, segue com  azimute de 246°31'11" e 
distância de 40,74 m., ainda com o  Avenida Nereu até o vértice 2, de coordenadas N 7.376.833,293 
m. e E 455.943,845 m.;  deste, segue com  azimute de 337°09'51" e distância de 85,50 m., até o 
vértice 3, de coordenadas N 7.376.912,089 m. e E 455.910,664 m.;  deste, segue com  azimute de 
332°29'13" e distância de 14,40 m., confrontando neste trecho com  Avenida Dóris, até o vértice 4, de 
coordenadas N 7.376.924,858 m. e E 455.904,013 m.;  deste, segue com  azimute de 337°03'57" e 
distância de 131,82 m., até o vértice 5, de coordenadas N 7.377.046,255 m. e E 455.852,648 m.;  
deste, segue com  azimute de 336°44'33" e distância de 24,96 m., confrontando neste trecho Avenida 
Oscar Niemeyer, até o vértice 6, de coordenadas N 7.377.069,185 m. e E 455.842,793 m.;  deste, 
segue com  azimute de 336°44'33" e distância de 132,44 m., até o vértice 7, de coordenadas N 
7.377.190,859 m. e E 455.790,499 m.;  deste, segue com  azimute de 336°06'44" e distância de 13,56 
m., confrontando neste trecho com  Avenida Penélope, até o vértice 8, de coordenadas N 
7.377.203,258 m. e E 455.785,007 m.;  deste, segue com  azimute de 336°10'39" e distância de 87,74 
m., até o vértice 9, de coordenadas N 7.377.283,523 m. e E 455.749,569 m.;  deste, segue com  
azimute de 66°55'42" e distância de 38,95 m., confrontando neste trecho com Avenida Odisseu, até o 
vértice 10, de coordenadas N 7.377.298,786 m. e E 455.785,403 m.; deste, segue com  azimute de 
156°08'06" e distância de 88,18 m., até o vértice 11, de coordenadas N 7.377.218,143 m. e E 
455.821,080 m.;  deste, segue com  azimute de 155°44'51" e distância de 13,17 m., confrontando 
neste trecho com  Avenida Penélope, até o vértice 12, de coordenadas N 7.377.206,131 m. e E 
455.826,492 m.;  deste, segue com  azimute de 157°09'41" e distância de 132,37 m., até o vértice 13,  
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de coordenadas N 7.377.084,142 m. e E 455.877,868 m.;  deste, segue com  azimute de 156°44'19" e 
distância de 25,78 m., confrontando neste trecho com  Avenida Oscar Niemeyer, até o vértice 14, de 
coordenadas N 7.377.060,461 m. e E 455.888,048 m.;  deste, segue com  azimute de 156°44'19" e 
distância de 131,04 m., até o vértice 15, de coordenadas N 7.376.940,074 m. e E 455.939,799 m.;  
deste, segue com  azimute de 154°05'56" e distância de 14,11 m., confrontando neste trecho Avenida 
Dóris, até o vértice 16, de coordenadas N 7.376.927,378 m. e E 455.945,964 m.;  ponto inicial da 
descrição deste perímetro, confinando uma área de 19.027,08 m² (Dezenove mil, vinte e sete metros e 
oito decímetros quadrados). 

 

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

 
São Sebastião, 21 de outubro de 2020. 

 
 
 
 
 

FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 
 


