
DECRETO 3952/2007
“Dispõe sobre denominação da
Praça Sebastião Fortunato no
Bairro de São Francisco”

Dr.  JUAN  MANOEL  PONS  GARCIA,  Prefeito  de  São Sebastião,
no  exercício  de  suas  atribuições  legais  e  nos  termos  da  Lei  Orgânica do
Município,

                                              D  E  C  R  E  T  A:

Artigo 1º Fica denominada “Sebastião Fortunato”, a praça localizada
na Avenida Manoel Teixeira, s/n - Bairro de São Francisco, neste município, conforme
descrição abaixo:

“Inicia no ponto 1, na intersecção do alinhamento da guia do lado
direito da Avenida Manoel Teixeira com o alinhamento do imóvel de nº
2.280 da Avenida Manoel Teixeira, cadastrado na Prefeitura Municipal
de São Sebastião em nome de Maria Van Deursen Gavazzi, sob o nº
3034.363.6444.0001.0000. Deste ponto segue com rumo SW66º13’30” e
a distância de 17,75m (dezessete metros e setenta e cinco centímetro),
até atingir o ponto 2, confrontando nesta extensão com o alinhamento da
guia do lado direito da Avenida Manoel Teixeira; no ponto 2 deflete à
esquerda e segue por trecho de curva com a distância de 17,81m
(dezessete metros e oitenta e um centímetros), até atingir o ponto 3,
confrontando nesta extensão com o alinhamento da guia do lado direito
da Avenida Manoel Teixeira; no ponto 3 deflete à esquerda e segue com
rumo SE26º49’36” e a distância de 4,60m (quatro metros e sessenta
centímetros), até atingir o ponto 4, confrontando nesta extensão com a
Prefeitura Municipal de São Sebastião; no ponto 4 deflete à esquerda e
segue com rumo NE80º04’57” e a distância 11,00m (onze metros), até



atingir o ponto 5;  no ponto 5 deflete à direita e segue com rumo
NE87º47’51” e a distância de 7,42m (sete metros e quarenta e dois
centímetros), até atingir o ponto 6; no ponto 6 deflete à esquerda e segue
com rumo SE85º17’32” e a distância de 7,45m (sete metros e quarenta e
cinco centímetros), até atingir o ponto 7; no ponto 7 deflete à direita e
segue por um trecho de curva com a distância de 5,08m (cinco metros e
oito centímetros), até atingir o ponto 8; no ponto 8 deflete à direita e
segue com o rumo SE73º00’16” e a distância de 5,73m (cinco metros e
setenta e três centímetros), até atingir o ponto 9; no ponto 9 deflete à
esquerda e segue com rumo SE81º16’59” e a distância de 11,87m (onze
metros e oitenta e sete centímetros), até atingir o ponto 10; no ponto 10
deflete à esquerda e segue com o rumo NE82º09’04” e a distância de
3,74m (três metros e setenta e quatro centímetros), até atingir o ponto
11, confrontando desde o ponto 4 até o ponto 11 com o Canal de São
Sebastião; no ponto 11 deflete à esquerda e segue com o rumo
NW41º27’18” e a distância de 30,25m (trinta metros e vinte e cinco
centímetros), até atingir o ponto 1, início desta descrição, confrontando
nesta extensão com o imóvel cadastrado na Prefeitura Municipal de São
Sebastião em nome de Maria Van Deursen Gavazzi, e encerrando no
perímetro a área de 551,00m² (quinhentos e cinqüenta e um metros
quadrados).”

Artigo 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 18 de dezembro de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

TSAJ/mcsc

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra.
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