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D E C R E T O 
 Nº 8214/2021 

 

 

                                                                                  “Dispõe sobre alteração da redação do Decreto nº 
4275/2008 que dispõe da oficialização de via 
pública no Núcleo Vila Carioca, Bairro de 
Juquehy”.  

 

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

legais; 

CONSIDERANDO o princípio da autotutela administrativa; 

CONSIDERANDO a necessidade de se retificar o Decreto nº 4275/2008, devido às 

atualizações.  

DECRETA 

 

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: 

  

 

Rua Carioca – Memorial Descritivo 

 

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

município, com início no vértice 112, de coordenadas UTM DATUM SIRGAS 2000 E. 426.130,882 

m e N. 7.372.464,688 m; na divisa com a Rua Pinheiro e o Lote 07 da Quadra 04; deste, segue 

com azimute 248°35'48" e distância de 17,95 m, confrontando com o Lote 07 da Quadra 04 até o 

vértice 109, de coordenadas E. 426.114,169 m e N. 7.372.458,137 m;  deste, segue com azimute 

257°43'58" e distância de 7,48 m, confrontando com o Lote 06 da Quadra 04 até o vértice 108, 

de coordenadas E. 426.106,858 m e N. 7.372.456,548 m; deste, segue com azimute 249°48'41" e 

distância de 7,46 m, confrontando com o Lote 05 da Quadra 04 até o vértice 99, de coordenadas 

E. 426.099,860 m e N. 7.372.453,974 m; deste, segue com azimute 249°48'41" e distância de 
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2,02 m, confrontando com o Lote 04 da Quadra 04 até o vértice 97, de coordenadas E. 

426.097,961 m e N. 7.372.453,276 m; deste, segue com azimute 249°48'41" e distância de 8,33 

m, confrontando com o Lote 03 da Quadra 04 até o vértice 94, de coordenadas E. 426.090,140 m 

e N. 7.372.450,401 m; deste, segue com azimute 249°13'04" e distância de 7,51 m, confrontando 

com o Lote 02 da Quadra 04 até o vértice 90, de coordenadas E. 426.083,124 m e N. 

7.372.447,738 m; deste, segue com azimute 249°13'04" e distância de 10,41 m, confrontando 

com o Lote 01 da Quadra 04 até o vértice 89, de coordenadas E. 426.073,391 m e N. 

7.372.444,044 m; deste, segue com azimute 290°37'11" e distância de 10,74 m, confrontando 

com o Sistema de Lazer 02 até o vértice 190, de coordenadas E. 426.063,340 m e N. 

7.372.447,826 m; deste, segue com azimute 340°52'34" e distância de 11,91 m, confrontando 

com o Sistema de Lazer 02 até o vértice 87, de coordenadas E. 426.059,437 m e N. 

7.372.459,081 m; deste, segue com azimute 74°07'05" e distância de 6,87 m, confrontando com o 

Lote 16 da Quadra 03 até o vértice 86, de coordenadas E. 426.066,048 m e N. 7.372.460,962 m; 

deste, segue com azimute 161°50'11" e distância de 11,85 m, confrontando com o Lote 15 da 

Quadra 03 até o vértice 85, de coordenadas E. 426.069,743 m e N. 7.372.449,698 m; deste, 

segue com azimute 73°42'28" e distância de 7,79 m, confrontando com o Lote 15 da Quadra 03 

até o vértice 83, de coordenadas E. 426.077,218 m e N. 7.372.451,882 m; deste, segue com 

azimute 73°42'28" e distância de 5,23 m, confrontando com o Lote 14 da Quadra 03 até o vértice 

82, de coordenadas E. 426.082,236 m e N. 7.372.453,349 m; deste, segue com azimute 

73°42'28" e distância de 4,60 m, confrontando com o Lote 13 da Quadra 03 até o vértice 81, de 

coordenadas E. 426.086,653 m e N. 7.372.454,640 m; deste, segue com azimute 73°42'28" e 

distância de 11,48 m, confrontando com o Lote 12 da Quadra 03 até o vértice 80, de 

coordenadas E. 426.097,675 m e N. 7.372.457,861 m; deste, segue com azimute 73°42'28" e 

distância de 14,56 m, confrontando com o Lote 11 da Quadra 03 até o vértice 77, de 

coordenadas E. 426.111,654 m e N. 7.372.461,947 m; deste, segue com azimute 61°17'34" e 

distância de 3,53 m, confrontando com o Lote 10 da Quadra 03 até o vértice 76, de coordenadas 

E. 426.114,751 m e N. 7.372.463,643 m; deste, segue com azimute 60°40'44" e distância de 

12,33 m, confrontando com o Lote 09 da Quadra 03 até o vértice 75, de coordenadas E. 

426.125,503 m e N. 7.372.469,682 m; deste, segue com azimute 43°53'40" e distância de 6,14 m, 

confrontando com o Lote 09 da Quadra 03 até o vértice 72, de coordenadas E. 426.129,763 m e 

N. 7.372.474,109 m;  deste, segue com azimute  173°13'28" e distância de 9,49 m, confrontando 
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com a Rua Pinheiro,  até o vértice 112, inicial desta descrição, encerrando a área de 435,13 m² 

(quatrocentos e trinta e cinco metros quadrados e treze 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 

 


