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D E C R E T O 
Nº 8615/2022 

 
 

“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: 

 

Travessa Alcides Ribeiro de Castro - Memorial Descritivo 

 

Travessa Alcides Ribeiro de Castro, 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 

166, de coordenadas UTM DATUM SIRGAS 2000 E. 456.623,656 m e N. 7.377.108,706 m;  

deste, segue com azimute 65°28'29" e distância de 7,02 m, confrontando com a Av. Nereu até o 

vértice 184, de coordenadas E. 456.630,043 m e N. 7.377.111,620 m;  deste, segue com azimute 

153°31'13" e distância de 53,05 m, confrontando com o Lote 01 da Quadra 03 até o vértice 188, 

de coordenadas E. 456.653,696 m e N. 7.377.064,135 m; deste, segue com azimute 66°01'16" e 

distância de 2,91 m, confrontando com o Lote 01 da Quadra 03 até o vértice 187, de 

coordenadas E. 456.656,360 m e N. 7.377.065,320 m; deste, segue com azimute 159°19'07" e 

distância de 20,04 m, confrontando com o Lote 15 da Quadra 03 até o vértice 219, de 

coordenadas E. 456.663,436 m e N. 7.377.046,575 m; deste, segue com azimute 65°37'17" e 
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distância de 11,06 m, confrontando com o Lote 15 da Quadra 03 até o vértice 218, de 

coordenadas E. 456.673,513 m e N. 7.377.051,142 m; deste, segue com azimute 66°03'53" e 

distância de 7,48 m, confrontando com o Lote 14 da Quadra 03 até o vértice 217, de 

coordenadas E. 456.680,351 m e N. 7.377.054,177 m; deste, segue com azimute 69°58'20" e 

distância de 9,90 m, confrontando com o Lote 13 da Quadra 03 até o vértice 216, de 

coordenadas E. 456.689,648 m e N. 7.377.057,566 m; deste, segue com azimute 160°46'31" e 

distância de 5,83 m, confrontando com a Área Verde até o vértice 220, de coordenadas E. 

456.691,568 m e N. 7.377.052,060 m; deste, segue com azimute 248°14'33" e distância de 1,89 

m, confrontando com a Área Verde até o vértice 183, de coordenadas E. 456.689,810 m e N. 

7.377.051,358 m; deste, segue com azimute 248°14'33" e distância de 5,61 m, confrontando com 

o Lote 59 da Quadra 02 até o vértice 182, de coordenadas E. 456.684,595 m e N. 7.377.049,277 

m; deste, segue com azimute 245°46'15" e distância de 6,41 m, confrontando com o Lote 58 da 

Quadra 02 até o vértice 181, de coordenadas E. 456.678,750 m e N. 7.377.046,647 m; deste, 

segue com azimute 246°06'51" e distância de 8,03 m, confrontando com o Lote 57 da Quadra 02 

até o vértice 180, de coordenadas E. 456.671,404 m e N. 7.377.043,393 m; deste, segue com 

azimute 246°06'51" e distância de 8,03 m, confrontando com o Lote 56 da Quadra 02 até o 

vértice 179, de coordenadas E. 456.664,057 m e N. 7.377.040,140 m; deste, segue com azimute 

246°27'40" e distância de 7,79 m, confrontando com o Lote 55 da Quadra 02 até o vértice 178, 

de coordenadas E. 456.656,917 m e N. 7.377.037,030 m; deste, segue com azimute 246°27'40" e 

distância de 8,10 m, confrontando com o Lote 54 da Quadra 02 até o vértice 177, de 

coordenadas E. 456.649,494 m e N. 7.377.033,796 m; deste, segue com azimute 246°27'40" e 

distância de 8,00 m, confrontando com o Lote 53 da Quadra 02 até o vértice 176, de 

coordenadas E. 456.642,159 m e N. 7.377.030,601 m; deste, segue com azimute 246°27'40" e 

distância de 8,16 m, confrontando com o Lote 52 da Quadra 02 até o vértice 175, de 

coordenadas E. 456.634,683 m e N. 7.377.027,344 m; deste, segue com azimute 246°18'35" e 

distância de 32,44 m, confrontando com o Lote 51 da Quadra 02 até o vértice 104, de 

coordenadas E. 456.604,981 m e N. 7.377.014,312 m; deste, segue com azimute 332°26'48" e 

distância de 11,54 m, confrontando com o Lote 16 da Quadra 02 até o vértice 103, de 

coordenadas E. 456.599,640 m e N. 7.377.024,547 m; deste, segue com azimute 67°00'58" e 

distância de 9,96 m, confrontando com o Lote 38 da Quadra 02 até o vértice 147, de 

coordenadas E. 456.608,807 m e N. 7.377.028,434 m; deste, segue com azimute 146°28'52" e 
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distância de 5,50 m, confrontando com o Lote 50 da Quadra 02 até o vértice 174, de 

coordenadas E. 456.611,845 m e N. 7.377.023,848 m; deste, segue com azimute 66°20'39" e 

distância de 10,43 m, confrontando com o Lote 50 da Quadra 02 até o vértice 173, de 

coordenadas E. 456.621,398 m e N. 7.377.028,033 m; deste, segue com azimute 66°20'39" e 

distância de 11,25 m, confrontando com o Lote 49 da Quadra 02 até o vértice 172, de 

coordenadas E. 456.631,705 m e N. 7.377.032,548 m; deste, segue com azimute 66°20'39" e 

distância de 9,98 m, confrontando com o Lote 48 da Quadra 02 até o vértice 171, de 

coordenadas E. 456.640,851 m e N. 7.377.036,554 m; deste, segue com azimute 66°20'39" e 

distância de 8,39 m, confrontando com o Lote 47 da Quadra 02 até o vértice 170, de 

coordenadas E. 456.648,536 m e N. 7.377.039,921 m; deste, segue com azimute 66°20'39" e 

distância de 7,69 m, confrontando com o Lote 46 da Quadra 02 até o vértice 169, de 

coordenadas E. 456.655,578 m e N. 7.377.043,006 m; deste, segue com azimute 355°18'04" e 

distância de 2,90 m, confrontando com o Lote 46 da Quadra 02 até o vértice 168, de 

coordenadas E. 456.655,340 m e N. 7.377.045,894 m; deste, segue com azimute 332°37'57" e 

distância de 18,51 m, confrontando com o Lote 46 da Quadra 02 até o vértice 167, de 

coordenadas E. 456.646,832 m e N. 7.377.062,332 m;  deste, segue com azimute  333°26'46" e 

distância de 51,84 m, confrontando com o Lote 45 da Quadra 02,  até o vértice 166, inicial desta 

descrição, encerrando a área de 1.174,00 m² (um mil, cento e setenta e quatro metros 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 


