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D E C R E T O 

Nº 8108/2021 

 
                                                                                   

“Dispõe sobre oficialização de via pública no 
bairro de Toque Toque Pequeno”. 

 
 
 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, 
considerando ainda a necessidade de estender os serviços públicos as vias habitadas, os quais só 
serão possíveis com a oficialização da via,  

 
D E C R E T A 

 
 

Artigo 1º- Fica oficialmente integrada ao sistema público viário do Município a via pública no 
bairro de Toque Toque Pequeno, que terá a seguinte denominação: Rua Sebastiana Maria Jesus 
Oliveira, que assim se descreve e caracteriza: 
 

I – Memorial Descritivo 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice: N: 7.366.285,684 m e E: 445.840,765 m, 

confrontando com Rodovia Dr. Manoel Hipólito do Rêgo , deste segue até o ponto 2 definido pelas 

coordenadas N: 7.366.284,244 m e E: 445.836,069 m, com azimute de  252°56'51" e distância de 

4,91m; agora confrontando com A quem de direito.; deste segue até o ponto 3 definido pelas 

coordenadas N: 7.366.303,480 m e E: 445.832,666 m, com azimute de  349°58'07" e distância de 

19,54m; deste segue até o ponto 4 definido pelas coordenadas N: 7.366.306,602 m e E: 445.831,913 

m, com azimute de  346°26'04" e distância de 3,21m; deste segue até o ponto 5 definido pelas 

coordenadas N: 7.366.309,014 m e E: 445.829,376 m, com azimute de  313°32'58" e distância de 

3,50m; deste segue até o ponto 6 definido pelas coordenadas N: 7.366.306,707 m e E: 445.819,270 

m, com azimute de  257°08'40" e distância de 10,37m; deste segue até o ponto 7 definido pelas 

coordenadas N: 7.366.309,789 m e E: 445.817,897 m, com azimute de  335°59'21" e distância de 

3,37m; deste segue até o ponto 8 definido pelas coordenadas N: 7.366.312,265 m e E: 445.820,009 

m, com azimute de   40°27'24" e distância de 3,26m; deste segue até o ponto 9 definido pelas 

coordenadas N: 7.366.312,890 m e E: 445.832,271 m, com azimute de   87°04'53" e distância de 

12,28m; deste segue até o ponto 10 definido pelas coordenadas N: 7.366.307,275 m e E: 
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445.836,573 m, com azimute de  142°32'28" e distância de 7,07m; deste segue até o ponto 11 

definido pelas coordenadas N: 7.366.313,560 m e E: 445.842,195 m, com azimute de   41°48'42" e 

distância de 8,43m; deste segue até o ponto 12 definido pelas coordenadas N: 7.366.320,321 m e E: 

445.850,470 m, com azimute de   50°44'54" e distância de 10,69m; deste segue até o ponto 13 

definido pelas coordenadas N: 7.366.325,885 m e E: 445.864,780 m, com azimute de   68°45'19" e 

distância de 15,35m; deste segue até o ponto 14 definido pelas coordenadas N: 7.366.323,399 m e 

E: 445.864,773 m, com azimute de  180°08'33" e distância de 2,49m; deste segue até o ponto 15 

definido pelas coordenadas N: 7.366.318,109 m e E: 445.851,171 m, com azimute de  248°44'54" e 

distância de 14,60m; deste segue até o ponto 16 definido pelas coordenadas N: 7.366.310,234 m e 

E: 445.842,568 m, com azimute de  227°31'54" e distância de 11,66m; deste segue até o ponto 17 

definido pelas coordenadas N: 7.366.302,812 m e E: 445.837,735 m, com azimute de  213°04'17" e 

distância de 8,86m; deste segue até o ponto 1 definido pelas coordenadas N: 7.366.285,684 m e E: 

445.840,765 m, com azimute de  169°58'07" e distância de 17,39m; .O perímetro acima descrito 

encerra uma área de 274,00 m². 

 
Artigo. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

São Sebastião, 18 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


