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D E C R E T O 
Nº 8614/2022 

 
 

“Dispõe sobre a oficialização de via pública 
no Núcleo 48 e 49 - Avenida Nereu e Rua 
João Bernardino de Faria, Bairro Canto do 
Mar e revogação do Decreto n.º 3694/2007.” 

 

 
FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício de suas 

atribuições legais; 

 

CONSIDERANDO o princípio da autotutela administrativa; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se revogar o Decreto n.º 3694/2007, devido as 

atualizações. 

 

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: 

 

Travessa Isaura Maria da Costa - Memorial Descritivo 

 

 Travessa Isaura Maria da Costa, sistema viário do núcleo “48 e 49 - Av. Nereu e Rua 

João Bernardino de Faria”, no Bairro Canto do Mar, neste município, com início no vértice 135, 

de coordenadas UTM DATUM SIRGAS 2000 E. 456.566,743 m e N. 7.377.085,039 m;  deste, 

segue com azimute 66°35'53" e distância de 4,83 m, confrontando com a Av. Nereu até o vértice 

151, de coordenadas E. 456.571,172 m e N. 7.377.086,956 m;  deste, segue com azimute 

146°51'19" e distância de 31,43 m, confrontando com o Lote 40 da Quadra 02 até o vértice 148, 

de coordenadas E. 456.588,359 m e N. 7.377.060,636 m; deste, segue com azimute 147°57'19" e 

distância de 9,63 m, confrontando com o Lote 39 da Quadra 02 até o vértice 145, de 

coordenadas E. 456.593,469 m e N. 7.377.052,473 m; deste, segue com azimute 247°22'10" e 

distância de 9,85 m, confrontando com o Lote 38 da Quadra 02 até o vértice 144, de 
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coordenadas E. 456.584,379 m e N. 7.377.048,684 m; deste, segue com azimute 246°09'41" e 

distância de 9,52 m, confrontando com o Lote 37 da Quadra 02 até o vértice 143, de 

coordenadas E. 456.575,667 m e N. 7.377.044,834 m; deste, segue com azimute 238°02'33" e 

distância de 7,63 m, confrontando com o Lote 36 da Quadra 02 até o vértice 142, de 

coordenadas E. 456.569,197 m e N. 7.377.040,798 m; deste, segue com azimute 243°00'33" e 

distância de 3,82 m, confrontando com o Lote 35 da Quadra 02 até o vértice 141, de 

coordenadas E. 456.565,792 m e N. 7.377.039,064 m; deste, segue com azimute 243°00'33" e 

distância de 3,82 m, confrontando com o Lote 34 da Quadra 02 até o vértice 140, de 

coordenadas E. 456.562,386 m e N. 7.377.037,329 m; deste, segue com azimute 243°00'33" e 

distância de 9,19 m, confrontando com o Lote 33 da Quadra 02 até o vértice 139, de 

coordenadas E. 456.554,193 m e N. 7.377.033,156 m; deste, segue com azimute 243°00'33" e 

distância de 7,21 m, confrontando com o Lote 32 da Quadra 02 até o vértice 138, de 

coordenadas E. 456.547,770 m e N. 7.377.029,885 m; deste, segue com azimute 243°00'33" e 

distância de 9,11 m, confrontando com o Lote 31 da Quadra 02 até o vértice 108, de 

coordenadas E. 456.539,650 m e N. 7.377.025,749 m; deste, segue com azimute 332°30'55" e 

distância de 8,71 m, confrontando com o Lote 19 da Quadra 02 até o vértice 112, de 

coordenadas E. 456.535,629 m e N. 7.377.033,479 m; deste, segue com azimute 66°24'05" e 

distância de 4,33 m, confrontando com o Lote 25 da Quadra 02 até o vértice 125, de 

coordenadas E. 456.539,594 m e N. 7.377.035,212 m; deste, segue com azimute 59°26'46" e 

distância de 9,93 m, confrontando com o Lote 26 da Quadra 02 até o vértice 127, de 

coordenadas E. 456.548,144 m e N. 7.377.040,259 m; deste, segue com azimute 144°18'03" e 

distância de 1,29 m, confrontando com o Lote 27 da Quadra 02 até o vértice 130, de 

coordenadas E. 456.548,897 m e N. 7.377.039,210 m; deste, segue com azimute 66°28'00" e 

distância de 10,20 m, confrontando com o Lote 27 da Quadra 02 até o vértice 129, de 

coordenadas E. 456.558,248 m e N. 7.377.043,282 m; deste, segue com azimute 65°20'58" e 

distância de 10,11 m, confrontando com o Lote 28 da Quadra 02 até o vértice 132, de 

coordenadas E. 456.567,432 m e N. 7.377.047,497 m; deste, segue com azimute 66°30'14" e 

distância de 10,10 m, confrontando com o Lote 29 da Quadra 02 até o vértice 134, de 

coordenadas E. 456.576,692 m e N. 7.377.051,523 m; deste, segue com azimute 66°02'38" e 

distância de 8,47 m, confrontando com o Lote 30 da Quadra 02 até o vértice 137, de 

coordenadas E. 456.584,432 m e N. 7.377.054,961 m; deste, segue com azimute 11°26'09" e 

distância de 2,33 m, confrontando com o Lote 30 da Quadra 02 até o vértice 136, de 
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coordenadas E. 456.584,894 m e N. 7.377.057,246 m;  deste, segue com azimute  326°51'11" e 

distância de 33,20 m, confrontando com o Lote 30 da Quadra 02,  até o vértice 135, inicial desta 

descrição, encerrando a área de 588,30 m² (quinhentos e oitenta e oito metros quadrados e trinta 

decímetros quadrados), tudo conforme planta topográfica anexa. 

 

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

Decreto n.º 3694/2007. 

 

São Sebastião, 05 de agosto de 2022. 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


