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D E  C R E  T  O  
Nº  8651 /2022  

 

 
 

“Dispõe sobre oficialização de via 
pública no Núcleo 94 – Rua Maximiliano 
Quintino dos Santos, Bairro Enseada.” 

 

 

 
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 “RUA PALADINO SIMEÃO SANTANA”, no Bairro Enseada, que assim se 

descreve e caracteriza: 

 

Rua Paladino Simeão Santana – Memorial Descritivo 

 

Rua Paladino Simeão Santana, sistema viário do Núcleo "94 – Rua Maximiliano 

Quintino dos Santos", no Bairro Enseada, neste município. A Via encontra-se inserida 

parcialmente dentro da Área de Preservação Permanente, com a seguinte descrição. Inicia-se no 

vértice 133H de Coordenadas E:456.656,74 m e N:7.375.628,67, deste vértice segue em linha 

reta com distância de 1,76m e azimute 93°51'45.95'' até o vértice 210 de Coordenadas 

E:456.658,50 m e N:7.375.628,55, confrontando até aqui com Sistema de Lazer 1; deste vértice 

deflete a esquerda e segue em linha reta com distância de 1,27m e azimute 345°22'48.10'' até o 

vértice 209. De Coordenadas E:456.658,18 m e N:7.375.629,78 confrontando até aqui com 
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Sistema de Lazer 1; deste vértice deflete a direita e segue em linha reta com distância 8,30m e 

azimute 87°39'58.01'' até o vértice 211. De Coordenadas E:456.666,47 m e N:7.375.630,12 

confrontando até aqui com o lote 1, Quadra 2; deste vértice deflete levemente a esquerda e segue 

em linha reta com distância 8,82m e azimute 86°42'56.63'' até o vértice 212. De Coordenadas 

E:456.675,28 m e N:7.375.630,62 confrontando até aqui com o lote 2, quadra 2; deste vértice 

deflete levemente a esquerda e segue em linha reta com distância 1,07m e azimute 86°05'22.95'' 

até o vértice 213. De Coordenadas E:456.676,42 m e N:7.375.630,60 confrontando até aqui com o 

lote 3, quadra 2; deste vértice segue em desenvolvimento de curva, formada por arco de raio de 

1,85m e uma distância de 1,92m, até o vértice 214 de Coordenadas E:456.678,03 m e 

N:7.375.629,97 confrontando até aqui com o lote 3, quadra 2; deste vértice deflete levemente a 

esquerda e segue em linha reta com distância 3,62m e azimute 83°55'18.15'' até o vértice 215. De 

Coordenadas E:456.681,63 m e N:7.375.630,36 confrontando até aqui com o lote 3, quadra 2; 

deste vértice deflete a esquerda e segue em linha reta com distância 0,60m e azimute 

352°41'12.76'' até o vértice 216. De Coordenadas E:456.681,55 m e N:7.375.630,95 confrontando 

até aqui com o lote 3, quadra 2; deste vértice deflete a direita e segue em linha reta com distância 

3,24m e azimute 81°54'23.63'' até o vértice 217. De Coordenadas E:456.684,76 m e 

N:7.375.631,41 confrontando até aqui com o lote 4, quadra 2; deste vértice deflete a direita e 

segue em linha reta com distância 1,22m e azimute 176°16'47.20'' até o vértice 218. De 

Coordenadas E:456.684,84 m e N:7.375.630,19 confrontando até aqui com o lote 4, quadra 2; 

deste vértice deflete a esquerda e segue em linha reta com distância 6,22m e azimute 

88°12'29.20'' até o vértice 219. De Coordenadas E:456.691,05 m e N:7.375.630,39 confrontando 

até aqui com o lote 4, quadra 2; deste vértice deflete a direita e segue em linha reta com distância 

1,21m e azimute 172°41'16.03'' até o vértice 220. De Coordenadas E:456.691,21 m e 

N:7.375.629,18 confrontando até aqui com o lote 5, quadra 2; deste vértice deflete a esquerda e 

segue em linha reta com distância 3,24m e azimute 82°27'54.64'' até o vértice 221. De 

Coordenadas E:456.694,42 m e N:7.375.629,61 confrontando até aqui com o lote 5, quadra 2; 

deste vértice deflete a esquerda e segue em linha reta com distância 1,99m e azimute 

76°18'22.69'' até o vértice 222. De Coordenadas E:456.696,35 m e N:7.375.630,08 confrontando 

até aqui com o lote 5, quadra 2; deste vértice deflete levemente a direita e segue em linha reta 

com distância 1,27m e azimute 76°30'10.03'' até o vértice 223. De Coordenadas E:456.697,58 m 

e N:7.375.630,38 confrontando até aqui com o lote 6, quadra 2; deste vértice deflete a esquerda e 

segue em linha reta com distância 6,37m e azimute 70°51'23.90'' até o vértice 224. De 
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Coordenadas E:456.703,60 m e N:7.375.632,46 confrontando até aqui com o lote 6, quadra 2; 

deste vértice deflete a esquerda e segue em linha reta com distância 3,45m e azimute 

65°27'22.38'' até o vértice 225. De Coordenadas E:456.706,74 m e N:7.375.633,90 confrontando 

até aqui com o lote 7, quadra 2; deste vértice deflete a esquerda e segue em linha reta com 

distância 8,00m e azimute 63°19'56.40'' até o vértice 226. De Coordenadas E:456.713,88 m e 

N:7.375.637,49 confrontando até aqui com o lote 8, quadra 2; deste vértice deflete a esquerda e 

segue em linha reta com distância 12,79m e azimute 59°18'31.16'' até o vértice 227. De 

Coordenadas E:456.724,89 m e N:7.375.644,02 confrontando até aqui com o lote 9, quadra 2; 

deste vértice deflete a direita e segue em linha reta com distância 8,64m e azimute 63°01'16.09'' 

até o vértice 228. De Coordenadas E:456.732,59 m e N:7.375.647,94 confrontando até aqui com o 

lote 10, quadra 2; deste vértice deflete a esquerda e segue em linha reta com distância 9,63m e 

azimute 57°35'29.01'' até o vértice 229. De Coordenadas E:456.740,72 m e N:7.375.653,10 

confrontando até aqui com o lote 10, quadra 2; deste vértice deflete levemente a esquerda e 

segue em linha reta com distância 12,57m e azimute 56°09'56.14'' até o vértice 230. De 

Coordenadas E:456.751,16 m e N:7.375.660,10 confrontando até aqui com o lote 11, quadra 2; 

deste vértice deflete a direita e segue em linha reta com distância 1,79m e azimute 141°30'04.46'' 

até o vértice 231. De Coordenadas E:456.752,27 m e N:7.375.658,70 confrontando até aqui com o 

lote 12, quadra 2; deste vértice deflete a esquerda e segue em linha reta com distância 12,81 e 

azimute 52°52'45.92'' até o vértice 232. De Coordenadas E:456.762,49 m e N:7.375.666,43 

confrontando até aqui com o lote 12, quadra 2; deste vértice deflete a esquerda e segue em linha 

reta com distância 1,90m e azimute 313°07'54.40'' até o vértice 233. De Coordenadas 

E:456.761,10 m e N:7.375. confrontando até aqui com o lote 13, quadra 2; deste vértice deflete a 

direita e segue em linha reta com distância 9,88m e azimute 54°53'08.65'' até o vértice 234. De 

Coordenadas E:456.769,18 m e N:7.375.673,41 confrontando até aqui com o lote 13, quadra 2; 

deste vértice deflete a esquerda e segue em linha reta com distância 12,16m e azimute 

38°27'14.94'' até o vértice 235. De Coordenadas E:456.776,74 m e N:7.375.682,93 confrontando 

até aqui com o lote 14, quadra 2; deste vértice deflete a direita e segue em linha reta com 

distância 0,55m e azimute 129°44'07.95'' até o vértice 236. De Coordenadas E:456.777,16 m e 

N:7.375.682,58 confrontando até aqui com o lote 15, quadra 2; deste vértice deflete a esquerda e 

segue em linha reta com distância 12,46m e azimute 37°18'59.62'' até o vértice 237. De 

Coordenadas E:456.784,72 m e N:7.375.692,49 confrontando até aqui com o lote 15, quadra 2; 

deste vértice deflete a esquerda e segue em linha reta com distância 12,58m e azimute 
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35°14'54.20'' até o vértice 238. De Coordenadas E:456.791,98 m e N:7.375.702,77 confrontando 

até aqui com o lote 16, quadra 2; deste vértice deflete levemente a direita e segue em linha reta 

com distância 10,00m e azimute 35°14'54.20'' até o vértice 239. De Coordenadas E:456.797,75 m 

e N:7.375.710,93 confrontando até aqui com o lote 17, quadra 2; deste vértice deflete a esquerda 

e segue em linha reta com distância 6,57m e azimute 30°57'32.42'' até o vértice 239A. De 

Coordenadas E:456.801,13 m e N:7.375.716,57 confrontando até aqui com o lote 17, quadra 2; 

deste vértice deflete a esquerda e segue em linha reta com distância 7,27m e azimute 

25°43'12.94'' até o vértice 240. De Coordenadas E:456.804,28 m e N:7.375.723,12 confrontando 

até aqui com o lote 17, quadra 2; deste vértice deflete a direita e segue em linha reta com 

distância 0,76m e azimute 115°22'54.07'' até o vértice 241. De Coordenadas E:456.804,97 m e 

N:7.375.722,79 confrontando até aqui com o lote 18, quadra 2; deste vértice deflete a esquerda e 

segue em linha reta com distância 3,60m e azimute 27°40'45.83'' até o vértice 242. De 

Coordenadas E:456.806,65 m e N:7.375.725,98 confrontando até aqui com o lote 18, quadra 2; 

deste vértice deflete a esquerda e segue em linha reta com distância 0,82m e azimute 

293°38'53.52'' até o vértice 243. De Coordenadas E:456.805,89 m e N:7.375.726,31 confrontando 

até aqui com o lote 18, quadra 2; deste vértice deflete a direita e segue em linha reta com 

distância 3,27m e azimute 26°22'37.60'' até o vértice 244. De Coordenadas E:456.807,34 m e 

N:7.375.729,24 confrontando até aqui com o lote 19, quadra 2; deste vértice deflete a esquerda e 

segue em linha reta com distância 10,07m e azimute 24°15'01.78'' até o vértice 245. De 

Coordenadas E:456.811,48 m e N:7.375.738,42 confrontando até aqui com o lote 20, quadra 2; 

deste vértice deflete a esquerda e segue em linha reta com distância 6,47m e azimute 8°07'51.11'' 

até o vértice 246. De Coordenadas E:456.812,39 m e N:7.375.744,83 confrontando até aqui com o 

lote 21, quadra 2; deste vértice deflete a esquerda e segue em linha reta com distância 9,83m e 

azimute 4°35'03.50'' até o vértice 247. De Coordenadas E:456.813,18 m e N:7.375.754,62 

confrontando até aqui com o lote 21, quadra 2; deste vértice deflete levemente a direita e segue 

em linha reta com distância 10,71m e azimute 4°46'44.65'' até o vértice 248. De Coordenadas 

E:456.814,07 m e N:7.375.765,30 confrontando até aqui com o lote 22, quadra 2; deste vértice 

deflete a direita e segue em linha reta com distância 12,08m e azimute 14°19'04.14'' até o vértice 

249. De Coordenadas E:456.817,06 m e N:7.375.777,01 confrontando até aqui com o lote 23, 

quadra 2; deste vértice deflete a direita e segue em linha reta com distância 5,65m e azimute 

27°09'27.21'' até o vértice 250. De Coordenadas E:456.819,64 m e N:7.375.782,03 confrontando 

até aqui com o lote 23, quadra 2; deste vértice deflete a direita e segue em linha reta com 
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distância 9,03m e azimute 29°10'52.81'' até o vértice 251. De Coordenadas E:456.824,04 m e 

N:7.375.789,91 confrontando até aqui com o lote 24, quadra 2; deste vértice deflete a direita e 

segue em linha reta com distância 8,17m e azimute 41°32'49.50'' até o vértice 252. De 

Coordenadas E:456.829,46 m e N:7.375.796,03 confrontando até aqui com o lote 24, quadra 2; 

deste vértice deflete a direita e segue em linha reta com distância 15,49m e azimute 44°53'14.06'' 

até o vértice 253. De Coordenadas E:456.840,40 m e N:7.375.807,01 confrontando até aqui com o 

lote 24, quadra 2; deste vértice deflete a esquerda e segue em linha reta com distância 0,86m e 

azimute 5°09'21.79'' até o vértice 23. De Coordenadas E:456.840,46 m e N:7.375.807,74 

confrontando até aqui com o lote 24, quadra 2; deste vértice deflete a direita e segue em linha 

reta com distância 12,43m e azimute 128°29'59.20'' até o vértice 24. De Coordenadas 

E:456.850,19 m e N:7.375.800,00 confrontando até aqui com a RUA BENEDITO FIRMINO 

COSTA; deste vértice deflete a direita e segue em linha reta com distância 3,60m e azimute 

271°26'03.67'' até o vértice 254. De Coordenadas E:456.846,59 m e N:7.375.800,09 confrontando 

até aqui com o lote 20, quadra 3; deste vértice deflete a esquerda e segue em linha reta com 

distância 22,49m e azimute 218°45'05.47'' até o vértice 255. De Coordenadas E:456.832,70 m e 

N:7.375.782,41 confrontando até aqui com o lote 20, quadra 3; deste vértice deflete a esquerda e 

segue em linha reta com distância 3,23m e azimute 166°49'19.56'' até o vértice 256. De 

Coordenadas E:456.833,43 m e N:7.375.779,26 confrontando até aqui com o lote 20, quadra 3; 

deste vértice deflete a direita e segue em linha reta com distância 5,18m e azimute 297°03'49.29'' 

até o vértice 257. De Coordenadas E:456.828,82 m e N:7.375.781,61 confrontando até aqui com o 

lote 19, quadra 3; deste vértice deflete a esquerda e segue em linha reta com distância 9,37m e 

azimute 205°09'12.08'' até o vértice 258. De Coordenadas E:456.824,84 m e N:7.375.773,13 

confrontando até aqui com o lote 19, quadra 3; deste vértice deflete a esquerda e segue em linha 

reta com distância 4,19m e azimute 195°22'26.38'' até o vértice 259. De Coordenadas 

E:456.823,73 m e N:7.375.769,09 confrontando até aqui com o lote 19, quadra 3; deste vértice 

deflete a esquerda e segue em linha reta com distância 2,00m e azimute 190°34'53.30'' até o 

vértice 260. De Coordenadas E:456.823,36 m e N:7.375.767,12 confrontando até aqui com o lote 

18, quadra 3; deste vértice deflete levemente a direita e segue em linha reta com distância 5,94m 

e azimute 191°00'29.17'' até o vértice 261. De Coordenadas E:456.822,23 m e N:7.375.761,29 

confrontando até aqui com o lote 17, quadra 3; deste vértice deflete a esquerda e segue em linha 

reta com distância 24,44m e azimute 186°00'15.51'' até o vértice 262. De Coordenadas 

E:456.819,67 m e N:7.375.736,98 confrontando até aqui com o lote 17, quadra 3; deste vértice 
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segue em desenvolvimento de curva, formada por arco de raio de 26,58m e uma distância de 

4,27m, até o vértice 263. De Coordenadas E:456.818,06 m e N:7.375.733,03 confrontando até 

aqui com o lote 17, quadra 3; deste vértice segue em desenvolvimento de curva, formada por 

arco de raio de 26,58m e uma distância de 1,99m, até o vértice 263A. De Coordenadas 

E:456.817,10 m e N:7.375.731,28 confrontando até aqui com a TRAVESSA 01; deste vértice 

deflete levemente a direita e segue em linha reta com distância 7,09m e azimute 211°20'42.53'' 

até o vértice 271. De Coordenadas E:456.813,41 N:7.375.725,23 confrontando até aqui com a 

TRAVESSA 01; deste vértice deflete a direita e segue em linha reta com distância 16,47m e 

azimute 214°09'39.09'' até o vértice 272. De Coordenadas E:456.804,17 m e N:7.375.711,61 

confrontando até aqui com o lote 14, quadra 3; deste vértice deflete a esquerda e segue em linha 

reta com distância 18,63m e azimute 210°43'58.62'' até o vértice 273. De Coordenadas 

E:456.794,64 m e N:7.375.695, confrontando até aqui com o lote 14, quadra 3; deste vértice 

deflete a esquerda e segue em linha reta com distância 0,95m e azimute 111°37'49.48'' até o 

vértice 274. De Coordenadas E:456.795,53 m e N:7.375.695,24 confrontando até aqui com o lote 

14, quadra 3; deste vértice deflete a direita e segue em linha reta com distância 19,37m e azimute 

214°15'23.29'' até o vértice 275. De Coordenadas E:456.784,63 m e N:7.375.679,23 confrontando 

até aqui com o lote 13, quadra 3; deste vértice deflete a direita e segue em linha reta com 

distância 0,64m e azimute 305°26'01.48'' até o vértice 276. De Coordenadas E:456.784,11 m e 

N:7.375.679,61 confrontando até aqui com o lote 13, quadra 2; deste vértice deflete a esquerda e 

segue em linha reta com distância 21,45m e azimute 217°58'53.15'' até o vértice 277. De 

Coordenadas E:456.770,91 m e N:7.375.662,70 confrontando até aqui com o lote 12, quadra 3; 

deste vértice deflete a direita e segue em linha reta com distância 5,82m e azimute 231°51'33.99'' 

até o vértice 278. De Coordenadas E:456.766,33 m e N:7.375.659,10 confrontando até aqui com o 

lote 12, quadra 3; deste vértice deflete levemente a direita e segue em linha reta com distância 

5,00m e azimute 232°20'48.16'' até o vértice 279. De Coordenadas E:456.762,37 m e 

N:7.375.656,05 confrontando até aqui com o lote 12, quadra 3; deste vértice deflete a direita e 

segue em linha reta com distância 4,89m e azimute 239°15'19.11'' até o vértice 280. De 

Coordenadas E:456.758,17 m e N:7.375.653,55 confrontando até aqui com o lote 11, quadra 3; 

deste vértice deflete levemente a esquerda e segue em linha reta com distância 6,05m e azimute 

237°30'12.89'' até o vértice 281. De Coordenadas E:456.753,06 m e N:7.375.650,30 confrontando 

até aqui com o lote 11, quadra 3; deste vértice deflete a esquerda e segue em linha reta com 

distância 5,14m e azimute 234°08'36.87'' até o vértice 282. De Coordenadas E:456.748,90 m e 
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N:7.375.647,29 confrontando até aqui com o lote 11, quadra 3; deste vértice deflete a esquerda e 

segue em linha reta com distância 4,00m e azimute 227°16'09.07'' até o vértice 283. De 

Coordenadas E:456.745,96 m e N:7.375.644,57 confrontando até aqui com o lote 10, quadra 3; 

deste vértice deflete a esquerda e segue em linha reta com distância 3,46m e azimute 

208°11'23.68'' até o vértice 284. De Coordenadas E:456.744,32 m e N:7.375.641,52 confrontando 

até aqui com o lote 10, quadra 3; deste vértice deflete a esquerda e segue em linha reta com 

distância 6,10m e azimute 199°57'44.12'' até o vértice 285. De Coordenadas E:456.742,24 m e 

N:7.375.635,79 confrontando até aqui com o lote 10, quadra 3; deste vértice deflete a direita e 

segue em linha reta com distância 6,74m e azimute 310°13'25.95'' até o vértice 298. De 

Coordenadas E:456.737,09 m e N:7.375.640,14 confrontando até aqui com a TRAVESSA 

DAVINO ANTONIO LOURENÇO; deste vértice segue em desenvolvimento de curva, formada por 

arco de raio de 1,99m e uma distância de 2,79m, até o vértice 299. De Coordenadas E:456.735,05 

m e N:7.375.641,70 confrontando até aqui com o lote 1, quadra 3; deste vértice segue em 

desenvolvimento de curva, formada por arco de raio de 9,69m e uma distância de 2,08m, até o 

vértice 300. De Coordenadas E:456.733,12   m e N:7.375.640,92 confrontando até aqui com o 

lote 1, quadra 3; deste vértice deflete a esquerda e segue em linha reta com distância 17,61m e 

azimute 240°30'19.28'' até o vértice 301. De Coordenadas E:456.717,80 m e N:7.375.632,25 

confrontando até aqui com o lote 1, quadra 3; deste vértice deflete a direita e segue em linha reta 

com distância 13,30m e azimute 245°08'39.21'' até o vértice 302. De Coordenadas E:456.705,73 

m e N:7.375.626,66 confrontando até aqui com o lote 1, quadra 3; deste vértice deflete a 

esquerda e segue em linha reta com distância 0,99m e azimute 161°52'10.27'' até o vértice 303. 

De Coordenadas E:456.706,04 m e N:7.375.625,72 confrontando até aqui com o lote 1, quadra 3; 

deste vértice deflete a direita e segue em linha reta com distância 3,30m e azimute 249°46'30.50'' 

até o vértice 304. De Coordenadas E:456.702,94 m e N:7.375.624,57 confrontando até aqui com 

Área Institucional 1 deste vértice deflete a direita e segue em linha reta com distância 8,06m e 

azimute 255°20'50.75'' até o vértice 305. De Coordenadas E:456.695,15 m e N:7.375.622,54 

confrontando até aqui com Área Institucional 1; deste vértice segue em desenvolvimento de 

curva, formada por arco de raio de 88,77m e uma distância de 18,27m, até o vértice 344. De 

Coordenadas E:456.676,91 m e N:7.375.622,54 confrontando até aqui com a TRAVESSSA 

MOISÉS ANSELMO DA SILVA; deste vértice deflete levemente a esquerda e segue em linha reta 

com distância 11,92m e azimute 274°16'59.00'' até o vértice 345. De Coordenadas E:456.665,03 

m e N:7.375.623,43 confrontando até aqui com lote 8, quadra 5; deste vértice deflete levemente a 
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direita e segue em linha reta com distância 6,57m e azimute 274°17'16.37'' até o vértice 346. De 

Coordenadas E:456.658,48 m e N:7.375.623,92 m confrontando até aqui com SISTEMA DE 

LAZER 2; deste vértice deflete a direita e segue em linha reta com distância 5,05m e azimute 

339°52'07.11'' até o vértice 133H. De Coordenadas E:456.656,74 m e N:7.375.628,67 

confrontando até aqui com a RUA MAXIMILIANO QUINTINO DOS SANTOS; chegando ao vértice 

de início desta descrição, encerrando uma Área de 2.260,09m², dois mil metros e duzentos e 

sessenta metros quadrados e nove metros decímetros quadrados). 

 

Art. 2° - 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, 21 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


