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D E C R E T O   
Nº 8479/2022 

 

“Dispõe sobre oficialização de via pública 
no Núcleo 89 – Conjunto Habitacional 
Familia Paulista, Bairro Pontal da Cruz.” 

 
 

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: 

 

                                             D E C R E T A 

 

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

pública no Bairro Pontal da Cruz, que assim se descreve e caracteriza: 

 

I – Viela Dois – Memorial Descritivo 

 

Viela Dois: Localizada no “Núcleo 89 - Conjunto Habitacional Família Paulista”, no bairro 

Pontal da Cruz, neste município, com início no vértice 326, de coordenadas UTM DATUM SIRGAS 

2000 E. 459.126,633 m e N. 7.369.825,476 m;  deste, segue com azimute 245°31'20" e distância de 

2,65 m, confrontando com a Rua Vereador João Orlando de Carvalho até o vértice 342, de 

coordenadas E. 459.124,218 m e N. 7.369.824,376 m;  deste, segue com azimute 339°26'20" e 

distância de 19,17 m, confrontando com o Lote 01 da Quadra 6 até o vértice 345, de coordenadas E. 

459.117,485 m e N. 7.369.842,324 m; deste, segue com azimute 339°26'20" e distância de 19,03 m, 

confrontando com o Lote 36 da Quadra 6 até o vértice 401, de coordenadas E. 459.110,803 m e N. 
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7.369.860,139 m; deste, segue com azimute 71°28'55" e distância de 2,69 m, confrontando com a 

Rua Maria Francisca Tavolaro até o vértice 328, de coordenadas E. 459.113,352 m e N. 

7.369.860,992 m; deste, segue com azimute 159°29'50" e distância de 18,96 m, confrontando com o 

Lote 10 da Quadra 5 até o vértice 327, de coordenadas E. 459.119,992 m e N. 7.369.843,234 m;  

deste, segue com azimute  159°29'50" e distância de 18,96 m, confrontando com o Lote 09 da 

Quadra 5,  até o vértice 326, inicial desta descrição, encerrando a área de 101,49 m² (cento e um 

metros quadrados e quarenta e nove decímetros quadrados), tudo conforme planta topográfica anexa. 

 

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

         São Sebastião, 17 de março de 2022. 

 
 
 
 

FELIPE AUGUSTO 

   Prefeito 
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