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D E C R E T O  

Nº 8020/2020 

 
“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 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 a seguinte via pública no Bairro do 

Jaraguá, que assim se descreve e caracteriza: 

 
I – Travessa Jota Silva – Memorial Descritivo 

Travessa: Denominada Travessa Jota Silva, no bairro do Jaraguá, no município de São Sebastião, tem seu 

início no ponto 1, de coordenadas UTM DATUM SIRGAS 2000 E.454.517,395 e N.7.375.506,940, deste 

segue com azimute 140º 43’ 34” e distância de 3,89 metros, até o ponto 2, de coordenadas E. 

454.519,863 e N. 7.375.503,922, deste segue com azimute 143° 47’ 41” e distância de 32,00 metros, até o 

ponto 3, de coordenadas E. 454.538,797 e N. 7.375.478,057, deste segue com azimute 126° 55’ 31” e 

distância de 16,00 metros, até o ponto 4, de coordenadas E. 454.551,587 e N. 7.375.468,445, deste segue 

com azimute 132° 56’ 56” e distância de 27,28 metros, até o ponto 5, de coordenadas E. 454.571,555 e N. 

7.375.449,858, deste segue com azimute 136° 34’ 03” e distância de 13,43 metros, até o ponto 6, de 

coordenadas E. 454.580,790 e N. 7.375.440,103, deste segue com azimute 149°40’33” e distância de 

35,95 metros, até o ponto 7, de coordenadas E. 454.590,794 e N. 7.375.423,001, deste deflete à direita e 

segue com azimute 211°26’39’’ e distância de 8,40 metros, até o ponto 8, de coordenadas E. 454.587,314 

e N. 7.375.417,311, deste deflete à direita e segue com azimute 330°08’53’’ e distância de 41,25 metros, 

até o ponto 9, de coordenadas E. 454.576,542 e N. 7.375.436,081, deste segue com azimute 318° 46’ 14” 

e distância de 8,22 metros, até o ponto 10, de coordenadas E. 454.571,120 e N. 7.375.442,268, deste 

segue com azimute 311° 11’ 51” e distância de 4,85 metros, até o ponto 11, de coordenadas E. 

454.567,467 e N. 7.375.445,466, deste segue com azimute 309° 47’ 51” e distância de 26,53 metros, até o 

ponto 12, de coordenadas E. 454.547,082 e N. 7.375.462,449, deste segue com azimute 307° 00’ 35” e 

distância de 17,37 metros, até o ponto 13, de coordenadas E. 454.533,206 e N. 7.375.472,908, deste 

segue com azimute 323° 47’ 41” e distância de 32,05 metros, até o ponto 14, de coordenadas E. 
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454.514,272 e N. 7.375.498,774, deste segue com azimute 320° 33’ 55” e distância de 4,20 metros, até o 

ponto 15, de coordenadas E. 454.511,602 e N. 7.375.502,020, deste segue com azimute 49° 39’ 23” e 

distância de 7,60  metros, confrontando nesta extensão com a Avenida Dario Leite Carrijo, até ponto 1, 

início desta descrição, fechando assim uma poligonal da área, com 774,51m² (setecentos e setenta e 

quatro metros quadrados e cinquenta e um centímetros) e perímetro de 241,63m (duzentos e quarenta e 

um metros e sessenta e três centímetros). 

 

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

 
 

São Sebastião, 27 de novembro de 2020. 

 
 
 

FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 


