
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 
 
 

L E I 
 

Nº  2212/2014 
 

 

 
“Dispõe sobre oficialização      de via 
pública.” 
 

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de 

suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a 
seguinte lei: 
 
 

Artigo 1º- Fica oficializada e passa a denominar-se Rua Bruno Scarpa, a via 
pública situada no Bairro Boiçucanga, que assim se descreve e se caracteriza: Inicia-se no 
ponto 1, na esquina direita da Alameda Homero dos Santos e segue com o rumo NW 
350°02’02” e a distância de 78,83m (setenta e oito metros e oitenta e três centímetros), 
confrontando nesta extensão com o imóvel de I.C. 3132.213.1405.0652.0000, até atingir o 
ponto 2. No ponto 2, deflete à esquerda e segue com rumo SW 281°20’02” e a distância de 
7,02m (sete metros e dois centímetros), confrontando nesta extensão com o imóvel de I.C. nº 
3132.213.1405.0295.0000, até chegar o ponto 3. No ponto 3, deflete à esquerda e segue com 
rumo SE 349°48’37” e a distância de 78,37m (setenta e oito metros e trinta e sete 
centímetros), confrontando nesta extensão com o imóvel de I.C. 3132.213.1405.0652.0000, 
até chegar no ponto 4. No ponto 4, deflete à esquerda e segue com rumo NE 277°34’29” e a 
distância de 6,89m (seis  metros e oitenta e nove centímetros), confrontando nesta extensão 
com a Alameda Homero dos Santos, até chegar no ponto 1, atingindo o ponto inicial desta 
descrição e encerrando no perímetro a área de 553,50 m² (quinhentos e cinquenta e três 
metros e cinquenta decímetros quadrados). 

 
Artigo 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

São Sebastião,        5    de setembro de 2012. 
 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito  
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