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D E C R E T O 
Nº 8213/2021 

 
 
 

                                                                           “Dispõe sobre oficialização de via pública no 
Núcleo Vila Carioca, Bairro de Juquehy”.  

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições 

legais,  

D E C R E T A 

 

Artigo 1º- Fica oficialmente integrada ao sistema público viário do Município a 

seguinte via pública no Bairro de Juquehy, que assim se descreve e caracteriza: 

  

Travessa da Rua Pinheiro – Memorial Descritivo 

 

Travessa da Rua Pinheiro, sistema viário do núcleo “34 - Vila Carioca”, no Bairro Juquey, neste 

município, com início no vértice 16, de coordenadas UTM DATUM SIRGAS 2000 E. 426.136,357 

m e N. 7.372.498,769 m; na divisa com o Lote 05 da Quadra 01 e a Rua Pinheiro; deste, segue 

com azimute 196°13'49" e distância de 6,11 m, confrontando com a Rua Pinheiro até o vértice 

69, de coordenadas E. 426.134,648 m e N. 7.372.492,899 m;  deste, segue com azimute 

273°54'22" e distância de 16,43 m, confrontando com o Lote 06 da Quadra 03 até o vértice 67, 

de coordenadas E. 426.118,261 m e N. 7.372.494,018 m; deste, segue com azimute 273°54'22" e 

distância de 14,88 m, confrontando com o Lote 05 da Quadra 03 até o vértice 62, de 

coordenadas E. 426.103,416 m e N. 7.372.495,032 m; deste, segue com azimute 273°23'10" e 

distância de 7,42 m, confrontando com o Lote 04 da Quadra 03 até o vértice 60, de coordenadas 

E. 426.096,009 m e N. 7.372.495,470 m; deste, segue com azimute 273°23'10" e distância de 

7,20 m, confrontando com o Lote 03 da Quadra 03 até o vértice 57, de coordenadas E. 

426.088,821 m e N. 7.372.495,896 m; deste, segue com azimute 273°23'10" e distância de 6,61 

m, confrontando com o Lote 02 da Quadra 03 até o vértice 52, de coordenadas E. 426.082,222 m 

e N. 7.372.496,286 m; deste, segue com azimute 273°23'10" e distância de 5,55 m, confrontando 

com o Lote 01 da Quadra 03 até o vértice 51, de coordenadas E. 426.076,678 m e N. 
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7.372.496,614 m; deste, segue com azimute 39°19'44" e distância de 6,93 m, confrontando com o 

Sistema de Lazer 02 até o vértice 21, de coordenadas E. 426.081,068 m e N. 7.372.501,972 m; 

deste, segue com azimute 93°18'56" e distância de 9,88 m, confrontando com o Lote 09 da 

Quadra 01 até o vértice 20, de coordenadas E. 426.090,932 m e N. 7.372.501,401 m; deste, 

segue com azimute 93°18'56" e distância de 6,32 m, confrontando com o Lote 08 da Quadra 01 

até o vértice 19, de coordenadas E. 426.097,243 m e N. 7.372.501,035 m; deste, segue com 

azimute 93°18'56" e distância de 6,50 m, confrontando com o Lote 07 da Quadra 01 até o vértice 

18, de coordenadas E. 426.103,735 m e N. 7.372.500,659 m; deste, segue com azimute 

93°18'56" e distância de 6,44 m, confrontando com o Lote 06 da Quadra 01 até o vértice 17, de 

coordenadas E. 426.110,168 m e N. 7.372.500,286 m;  deste, segue com azimute  93°18'56" e 

distância de 26,23 m, confrontando com o Lote 05 da Quadra 01,  até o vértice 16, inicial desta 

descrição, encerrando a área de 324,65 m² (trezentos e vinte e quatro metros quadrados e 

sessenta e cinco decímetros quadrados), tudo conforme planta topográfica anexa. 

 

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

 

São Sebastião, 17 de maio de 2021. 

 

 
 
 

 

FELIPE AUGUSTO  
Prefeito 

 


