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D E C R E T O  
Nº 8367/2021 

 
 

“Dispõe sobre Oficialização de via pública no bairro 
Porto Grande.” 
 

 

 FELIPE AUGUSTO, Prefeito do Município 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 T A 

 

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

pública "VIELA DAS VIEIRAS”, no Bairro Porto Grande, que assim se descreve e caracteriza:  

 

I - Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V1, de coordenadas N 7.368.993,363 

m. e E 459.320,383 m., deste, segue com  azimute de 109°27'15" e distância de 11,90 m., 

confrontando neste trecho I.C:3134.124.4444.0035.0000, até o vértice V2, de 

coordenadas N 7.368.989,400 m. e E 459.331,602 m.;  deste, segue com  azimute de 

109°27'15" e distância de 4,85 m., confrontando neste trecho com   

I.C:3134.124.4444.0035.0000, até o vértice V3, de coordenadas N 7.368.987,785 m. e E 

459.336,175 m.;  deste, segue com  azimute de 109°27'17" e distância de 7,05 m., 

confrontando neste trecho com   I.C:3134.124.4444.0035.0000, até o vértice V4, de 

coordenadas N 7.368.985,437 m. e E 459.342,822 m.;  deste, segue com  azimute de 

109°27'16" e distância de 12,20 m., confrontando neste trecho com   

I.C:3134.124.4444.0035.0000, até o vértice V5, de coordenadas N 7.368.981,374 m. e E 

459.354,326 m.;  deste, segue com  azimute de 109°27'15" e distância de 10,90 m., 

confrontando neste trecho com  I.C:3134.124.4444.0035.0000, até o vértice V6, de 

coordenadas N 7.368.977,743 m. e E 459.364,604 m.;  deste, segue com  azimute de 

109°27'16" e distância de 27,16 m., confrontando neste trecho com  
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I.C:3134.124.4444.0035.0000, até o vértice V7, de coordenadas N 7.368.968,696 m. e E 

459.390,217 m.;  deste, segue com  azimute de 111°50'20" e distância de 3,80 m., 

confrontando neste trecho com  I.C:3134.124.4444.0035.0000, até o vértice V8, de 

coordenadas N 7.368.967,282 m. e E 459.393,745 m.;  deste, segue com  azimute de 

202°00'26" e distância de 4,42 m., confrontando neste trecho com  Avenida Guarda Mor 

Lobo Viana, até o vértice V9, de coordenadas N 7.368.963,189 m. e E 459.392,090 m.;  

deste, segue com  azimute de 292°00'29" e distância de 3,80 m., confrontando neste 

trecho com I.C:3134.124.4444.0060.0000, até o vértice V10, de coordenadas N 

7.368.964,613 m. e E 459.388,567 m.;  deste, segue com  azimute de 291°47'24" e 

distância de 26,99 m., confrontando neste trecho com   I.C:3134.124.4444.0060.0000, até 

o vértice V11, de coordenadas N 7.368.974,632 m. e E 459.363,504 m.;  deste, segue 

com  azimute de 290°30'20" e distância de 10,90 m., confrontando neste trecho com  

I.C:3134.124.4444.0060.0000, até o vértice V12, de coordenadas N 7.368.978,451 m. e E 

459.353,293 m.;  deste, segue com  azimute de 289°27'16" e distância de 12,12 m., 

confrontando neste trecho com  I.C:3134.124.4444.0055.0000, até o vértice V13, de 

coordenadas N 7.368.982,489 m. e E 459.341,861 m.;  deste, segue com  azimute de 

289°27'14" e distância de 7,13 m., confrontando neste trecho com   

I.C:3134.124.4444.0055.0000, até o vértice V14, de coordenadas N 7.368.984,862 m. e E 

459.335,142 m.;  deste, segue com  azimute de 199°26'55" e distância de 0,63 m., 

confrontando neste trecho com  I.C:3134.124.4444.0055.0000, até o vértice V15, de 

coordenadas N 7.368.984,264 m. e E 459.334,931 m.;  deste, segue com  azimute de 

291°02'41" e distância de 4,85 m., confrontando neste trecho com   

I.C:3134.124.4444.0055.0000, até o vértice V16, de coordenadas N 7.368.986,006 m. e E 

459.330,403 m.;  deste, segue com  azimute de 291°02'41" e distância de 11,50 m., 

confrontando neste trecho com  I.C:3134.124.4444.0055.0000, até o vértice V17, de 

coordenadas N 7.368.990,135 m. e E 459.319,671 m.;  deste, segue com  azimute de 

12°25'40" e distância de 3,31 m., confrontando neste trecho com   

I.C:3134.124.4444.0055.0000, até o vértice V1, de coordenadas N 7.368.993,363 m. e E 

459.320,383 m.;   ponto inicial da descrição deste perímetro. Todos os azimutes e 

distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM. Confinam 

uma área de 273,57 m² (Duzentos e setenta e três metros quadrados e cinquenta e sete 

decímetros quadrados). 
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Art. 2º - A Prefeitura Municipal, através do setor responsável, deverá providenciar o 

emplacamento da via pública acima descrita.  

 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.  

 

São Sebastião, 08 de novembro de 2021.  

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


