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D E C R E T O  

Nº 8021/2020 

 

“Dispõe sobre oficialização de via pública no Bairro 
do Jaragua.” 

 

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 

Jaragua, que assim se descreve e caracteriza: 

 
 I – Rua da Passagem Jaragua – Memorial Descritivo 

Rua: Denominada Rua da Passagem Jaragua, no bairro do Jaragua, no município de São Sebastião, tem 

seu início no ponto 1, de coordenadas UTM DATUM SIRGAS 2000 E.454.537,784 e N.7.375.520,399, deste 

segue com azimute 164º 08’ 30” e distância de 3,33 metros, até o ponto 2, de coordenadas E. 454.538,696 

e N. 7.375.517,187, deste segue com azimute 144° 52’ 30” e distância de 37,21 metros, até o ponto 3, de 

coordenadas E. 454.560,106 e N. 7.375.486,751, deste segue com azimute 142° 01’ 00” e distância de 21,52 

metros, até o ponto 4, de coordenadas E. 454.573,354 e N. 7.375.469,785, deste segue com azimute 142° 

18’ 08” e distância de 5,23 metros, até o ponto 5, de coordenadas E. 454.576,557 e N. 7.375.465,640, deste 

segue com azimute 142° 10’ 28” e distância de 5,62 metros, até o ponto 6, de coordenadas E. 454.580,009 e 

N. 7.375.461,194, deste segue com azimute 159°24’25” e distância de 3,09 metros, até o ponto 7, de 

coordenadas E. 454.581,100 e N. 7.375.458,292, deste deflete à direita e segue com azimute 182°19’30’’ e 

distância de 2,79 metros, até o ponto 8, de coordenadas E. 454.580,986 e N. 7.375.455,497, deste deflete à 

direita e segue com azimute 250°30’54’’ e distância de 3,23 metros, até o ponto 9, de coordenadas E. 

454.577,941 e N. 7.375.454,420, deste deflete à direita e segue com azimute 328° 43’ 28” e distância de 

10,21 metros, até o ponto 10, de coordenadas E. 454.572,640 e N. 7.375.463,147, deste segue com azimute 

328° 26’ 55” e distância de 6,81 metros, até o ponto 11, de coordenadas E. 454.569,072 e N. 7.375.468,956, 

deste segue com azimute 320° 48’ 02” e distância de 22,06 metros, até o ponto 12, de coordenadas E. 

454.555,128 e N. 7.375.486,054, deste segue com azimute 329° 47’ 35” e distância de 7,95 metros, até o 



2 

“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br 

 

 

ponto 13, de coordenadas E. 454.551,128 e N. 7.375.492,925, deste segue com azimute 324° 50’ 55” e 

distância de 26,40 metros, até o ponto 14, de coordenadas E. 454.535,929 e N. 7.375.514,510, deste segue 

com azimute 313° 04’ 00” e distância de 4,54 metros, até o ponto 15, de coordenadas E. 454.532,606 e N. 

7.375.517,616, deste segue com azimute 61° 45’ 02” e distância de 5,87  metros, confrontando nesta 

extensão com a Avenida Dario Leite Carrijo, até ponto 1, início desta descrição, fechando assim uma 

poligonal da área, com 323,71m² (trezentos e vinte e três metros quadrados e setenta e um centímetros) e 

perímetro de 165,94m (cento e sessenta e cinco metros e noventa e quatro centímetros). 

 

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

 
 

 
São Sebastião, 27 de novembro de 2020. 

 
 
 
 

FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 


