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D E C R E  T  O  
Nº  8656 /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 “TRAVESSA 01”, no Bairro Enseada, que assim se descreve e caracteriza: 

 

Travessa 01 – Memorial Descritivo 

 

Travessa 01, sistema viário do Núcleo "94 – Rua Maximiliano Quintino dos Santos", 

no Bairro Enseada, neste município, com início no vértice 263, de Coordenadas UTM DATUM 

SIRGAS 2000. De Coordenadas E:456.818,06 m e N:7.375.733,02 m; deste vértice segue em 

linha reta com distância 6,55m e azimute 113°06'48.23'' até o vértice 264. De Coordenadas 

E:456.824,09 m e N:7.375.730,45 m confrontando até aqui com o lote 17 da Quadra 3; deste 

vértice segue em desenvolvimento de curva, formada por arco de raio de 0,94m e uma 

distância de 0,76m, até o vértice 265. De Coordenadas E:456.824,16 m e N:7.375.730,45 m 

confrontando até aqui com o lote 17 da Quadra 3; deste vértice segue em desenvolvimento de 

curva, formada por arco de raio de 3,54m e uma distância de 3,70m, até o vértice 266. de 

Coordenadas E:456.824,22 m e N:7.375.730,45 m confrontando até aqui com o lote 17 da 

Quadra 3; deste vértice deflete a esquerda e segue em linha reta com distância de 11,94m e 
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azimute 83°42'46.11'' até o vértice 267. de Coordenadas E:456.839,46 m e N:U7.375.727,21 m 

confrontando até aqui com o lote 17 da Quadra 3; deste vértice deflete a direita e segue em linha 

reta com distância 12,44m e azimute 188°U26'51.61'' até o vértice 268. De Coordenadas 

E:456.837,63 m e N:7.375.714,90 m confrontando até aqui com o lote 16 da Quadra 3; deste 

vértice deflete a direita e segue em linha reta com distância de 3,67m e azimute 293°29'44.85'' até 

o vértice 269. De Coordenadas E:456.834,27 m e N:7.375.716,36 m confrontando até aqui com o 

lote 16 da Quadra 3; deste vértice deflete levemente a direita e segue em linha reta com distância 

de 6,11m e azimute 293°29'44.93'' até o vértice 270, de Coordenadas E:456.828,66 m e 

N:7.375.718,80 m confrontando até aqui com o lote 15 da Quadra 3; deste vértice deflete 

levemente a esquerda e segue em linha reta com distância 16,55m e azimute 292°51'50.18'' até o 

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

lote 14 da Quadra 3; deste vértice deflete a direita e segue em linha reta com distância de 7,09m 

e azimute 31°20'42.53'' até o vértice 263A. De Coordenadas E:456.817,10 m e N:7.375.731,28 m 

confrontando até aqui com a RUA PALADINO SIMEÃO SANTANA; deste vértice segue em 

desenvolvimento de curva, formada por arco de raio de 26,58m e uma distância de 1,99m, até o 

vértice 263. de Coordenadas E:456.818,06 m e N:7.375.733,02 m confrontando até aqui com o 

lote RUA PALADINO SIMEÃO SANTANA, chegando ao vértice de início desta descrição, 

encerrando uma Área de 259,08m² (duzentos e cinquenta e nove metros quadrados e oito 

decímetros quadrados) tudo conforme planta topográfica anexa. 

 

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 


