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D E C R E T O  
Nº 8184/2021 

 

“Dispõe sobre o prolongamento de via pública 
no Bairro do Maresias.” 

 

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: 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Fica oficialmente integrada ao sistema público viário do Município a seguinte via 

pública no Bairro Maresias, que assim se descreve e caracteriza: 

 
I – Prolongamento da Rua Porto Seguro – Memorial Descritivo 
 
Prolongamento da Rua Porto Seguro, sistema viário do Bairro Maresias, neste município, 
com início no vértice 1046, de coordenadas UTM DATUM SIRGAS 2000 E. 442.567,980 m e 
N. 7.369.385,570 m; deste, segue com azimute 103° 35' 04" e distância de 10,18 m, 
confrontando com a Rua Porto Seguro até o vértice 1046A, de coordenadas E. 442.577,878 
m e N. 7.369.383,178 m; deste, segue com azimute 179° 15' 08" e distância de 244,38 m, 
confrontando com Nilo Andrade Amaral e Outros, Inscrição Cadastral Nº 
3133.214.6484.0601.0000, Frente para a Rua Porto Seguro, S/N até o vértice 1046B, de 
coordenadas E. 442.581,067 m e N. 7.369.138,821 m; deste, segue com azimute 309° 39' 
11" e distância de 12,96 m, confrontando com a Área de Preservação Permanente até o 
vértice 1046C, de coordenadas E. 442.571,092 m e N. 7.369.147,089 m; deste, segue com 
azimute 359° 15' 08" e distância de 238,50 m, confrontando com o Imóvel sem 
Identificação Cadastral até o vértice 1046, inicial desta descrição, encerrando a área de 
2.382,13 m² (dois mil, trezentos e oitenta e dois metros e treze decímetros quadrados), tudo 
conforme planta topográfica anexa. 
 
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

´ 
 

São Sebastião, 19 de abril de 2021. 

 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


