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D E C R E T O 
Nº 8613/2022 

 
 

“Dispõe sobre oficialização de via pública 
no Núcleo 48 e 49 - Avenida Nereu e Rua 
João Bernardino de Faria, Bairro Canto do 
Mar.” 

 
 

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 TA 

 

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

via pública no Bairro Canto do Mar, que assim se descreve e caracteriza: 

 

Rua João Bernardino de Faria - Memorial Descritivo 

 

Rua João Bernardino de Faria, sistema viário dos Núcleos "48 e 49 - Av. Nereu e Rua 

João Bernardino de Faria", no Bairro Canto do Mar, neste município, com início no vértice 7, de 

coordenadas UTM DATUM SIRGAS 2000 E. 456.549,893 m e N. 7.376.927,685 m;  deste, segue 

com azimute 322°36'06" e distância de 14,02 m, confrontando com a Avenida Emílio Granato 

(Faixa "Non Aedificandi" da Rodovia SP-55) até o vértice 91, de coordenadas E. 456.541,378 m 

e N. 7.376.938,822 m;  deste, segue em curva com raio de 3,60 m e desenvolvimento de 4,32 m, 

confrontando com o Lote 14 da Quadra 02 até o vértice 90, de coordenadas E. 456.545,432 m e 

N. 7.376.938,576 m; deste, segue com azimute 67°28'41" e distância de 29,62 m, confrontando 

com o Lote 14 da Quadra 02 até o vértice 87, de coordenadas E. 456.572,797 m e N. 

7.376.949,923 m; deste, segue com azimute 67°28'43" e distância de 16,47 m, confrontando com 

o Lote 13 da Quadra 02 até o vértice 85, de coordenadas E. 456.588,007 m e N. 7.376.956,230 

m; deste, segue com azimute 67°28'30" e distância de 8,41 m, confrontando com o Lote 12 da 
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Quadra 02 até o vértice 83, de coordenadas E. 456.595,776 m e N. 7.376.959,452 m; deste, 

segue com azimute 67°28'52" e distância de 6,75 m, confrontando com o Lote 11 da Quadra 02 

até o vértice 79, de coordenadas E. 456.602,012 m e N. 7.376.962,038 m; deste, segue com 

azimute 67°09'36" e distância de 60,11 m, confrontando com o Lote 10 da Quadra 02 até o 

vértice 76, de coordenadas E. 456.657,414 m e N. 7.376.985,372 m; deste, segue com azimute 

69°23'58" e distância de 9,96 m, confrontando com o Lote 09 da Quadra 02 até o vértice 72, de 

coordenadas E. 456.666,735 m e N. 7.376.988,876 m; deste, segue com azimute 65°44'00" e 

distância de 10,06 m, confrontando com o Lote 08 da Quadra 02 até o vértice 70, de 

coordenadas E. 456.675,904 m e N. 7.376.993,009 m; deste, segue com azimute 70°59'32" e 

distância de 5,00 m, confrontando com o Lote 07 da Quadra 02 até o vértice 67, de coordenadas 

E. 456.680,628 m e N. 7.376.994,636 m; deste, segue com azimute 67°28'41" e distância de 5,00 

m, confrontando com o Lote 06 da Quadra 02 até o vértice 64, de coordenadas E. 456.685,246 m 

e N. 7.376.996,551 m; deste, segue com azimute 67°28'41" e distância de 7,80 m, confrontando 

com o Lote 05 da Quadra 02 até o vértice 61, de coordenadas E. 456.692,453 m e N. 

7.376.999,540 m; deste, segue com azimute 67°28'41" e distância de 7,50 m, confrontando com o 

Lote 04 da Quadra 02 até o vértice 58, de coordenadas E. 456.699,381 m e N. 7.377.002,412 m; 

deste, segue com azimute 67°28'41" e distância de 8,14 m, confrontando com o Lote 03 da 

Quadra 02 até o vértice 55, de coordenadas E. 456.706,899 m e N. 7.377.005,530 m; deste, 

segue com azimute 67°28'41" e distância de 6,57 m, confrontando com o Lote 02 da Quadra 02 

até o vértice 52, de coordenadas E. 456.712,970 m e N. 7.377.008,047 m; deste, segue com 

azimute 67°28'41" e distância de 7,38 m, confrontando com o Lote 01 da Quadra 02 até o vértice 

51, de coordenadas E. 456.719,786 m e N. 7.377.010,873 m; deste, segue com azimute 

168°16'24" e distância de 12,44 m, confrontando com a Área Verde até o vértice 46, de 

coordenadas E. 456.722,314 m e N. 7.376.998,693 m; deste, segue com azimute 247°43'38" e 

distância de 17,72 m, confrontando com o Lote 18 da Quadra 01 até o vértice 43, de 

coordenadas E. 456.705,919 m e N. 7.376.991,978 m; deste, segue com azimute 247°43'20" e 

distância de 9,55 m, confrontando com o Lote 17 da Quadra 01 até o vértice 41, de coordenadas 

E. 456.697,083 m e N. 7.376.988,358 m; deste, segue com azimute 247°43'29" e distância de 

5,22 m, confrontando com o Lote 16 da Quadra 01 até o vértice 37, de coordenadas E. 

456.692,250 m e N. 7.376.986,378 m; deste, segue com azimute 247°43'29" e distância de 14,81 

m, confrontando com o Lote 15 da Quadra 01 até o vértice 34, de coordenadas E. 456.678,542 m 

e N. 7.376.980,763 m; deste, segue com azimute 247°43'29" e distância de 15,15 m, 

confrontando com o Lote 14 da Quadra 01 até o vértice 32, de coordenadas E. 456.664,524 m e 



  

 

3 
 

N. 7.376.975,021 m; deste, segue com azimute 247°43'29" e distância de 7,58 m, confrontando 

com o Lote 13 da Quadra 01 até o vértice 30, de coordenadas E. 456.657,509 m e N. 

7.376.972,148 m; deste, segue com azimute 247°37'36" e distância de 7,58 m, confrontando com 

o Lote 12 da Quadra 01 até o vértice 27, de coordenadas E. 456.650,499 m e N. 7.376.969,262 

m; deste, segue com azimute 247°49'17" e distância de 7,65 m, confrontando com o Lote 11 da 

Quadra 01 até o vértice 25, de coordenadas E. 456.643,414 m e N. 7.376.966,374 m; deste, 

segue com azimute 247°43'29" e distância de 7,13 m, confrontando com o Lote 10 da Quadra 01 

até o vértice 22, de coordenadas E. 456.636,819 m e N. 7.376.963,672 m; deste, segue com 

azimute 247°43'29" e distância de 7,70 m, confrontando com o Lote 09 da Quadra 01 até o 

vértice 20, de coordenadas E. 456.629,697 m e N. 7.376.960,755 m; deste, segue com azimute 

247°43'29" e distância de 7,21 m, confrontando com o Lote 08 da Quadra 01 até o vértice 18, de 

coordenadas E. 456.623,024 m e N. 7.376.958,022 m; deste, segue com azimute 247°43'29" e 

distância de 9,07 m, confrontando com o Lote 07 da Quadra 01 até o vértice 15, de coordenadas 

E. 456.614,629 m e N. 7.376.954,582 m; deste, segue com azimute 247°43'29" e distância de 

9,89 m, confrontando com o Lote 06 da Quadra 01 até o vértice 13, de coordenadas E. 

456.605,476 m e N. 7.376.950,833 m; deste, segue com azimute 248°00'29" e distância de 10,11 

m, confrontando com o Lote 05 da Quadra 01 até o vértice 11, de coordenadas E. 456.596,099 m 

e N. 7.376.947,046 m; deste, segue com azimute 247°55'27" e distância de 10,25 m, 

confrontando com o Lote 04 da Quadra 01 até o vértice 9, de coordenadas E. 456.586,597 m e N. 

7.376.943,192 m; deste, segue com azimute 247°03'37" e distância de 7,40 m, confrontando com 

o Lote 03 da Quadra 01 até o vértice 8, de coordenadas E. 456.579,786 m e N. 7.376.940,310 m;  

deste, segue com azimute  247°06'13" e distância de 32,45 m, confrontando com o Lote 02 da 

Quadra 01,  até o vértice 7, inicial desta descrição, encerrando a área de 2.256,08 m² (dois mil, 

duzentos e cinquenta e seis metros quadrados e oito decímetros quadrados), tudo conforme 

planta topográfica anexa. 

 

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

São Sebastião, 05 de agosto de 2022. 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


