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“Dispõe sobre oficialização de via 
pública” 

                                                                                          
 
 
 
  ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 
Sebastião/SP, no exercício de suas atribuições legais e considerando o conteúdo do 
processo administrativo nº 8643/2015, 
 
 
 
     D E C R E T A: 

 

 
  Artigo 1º- É oficializada como Travessa Hilarião Crisólogo de Mattos, a 
via pública situada no bairro Boissucanga, entre a Igreja e a Praça da Mentira, que tem 
a seguinte descrição: 
 

“Inicia-se no ponto 1 definido pelas coordenadas N: 7.369.158,921 m e E: 
436.480,736 m, confrontando com Praça da Mentira, deste segue até o ponto 2 

definido pelas coordenadas  N: 7.369.167,059 m e E: 436.498,717 m, com azimute 
de 65º38’56” e distância de 19,74 agora confrontando com Propriedade de Darci 

Rodrigues dos Santos; deste segue até o ponto 3 definido pelas coordenadas N: 
7.369.171,153 m e E: 436.502,540 m, com azimute de 43º02’17” e distância de 
5,60 deste segue até o ponto 4 definido pelas coordenadas N: 7.369.169,072 m E: 
436.505,296 m, com azimute de 127º03’31” e distância DE 3,45 deste segue até o 
ponto 5 definido pelas coordenadas N: 7.369.167,149 m e E: 436.507,283 m, com 
azimute de 134º03’32” e distância de 2,76 deste segue até  o ponto 6 definido 
pelas coordenadas N: 7.369.163,847 m e E: 436.510,332 m, com azimute de 
137º16’55” e distância de 4,49 deste segue até o ponto 7 definido pelas 
coordenadas N: 7.369.156,199 m e E: 436.516,255 m, com azimute de 142º14’37” 

e distância de 9,67 deste segue até  o ponto 8 definido pelas coordenadas N: 
7.369.147,387 m e E: 436.522,939 m, com azimute de 142º49’13” e distância de 
11,06 deste segue até o ponto 9 definido pelas coordenadas N: 7.369.135,361 m e 
E: 436.533,552 m, com azimute de 138º34’14” e distância de 16,04 agora 
confrontando com Propriedade de Sidney Durval John e outros ; deste segue até 
o ponto 10 definido pelas coordenadas N: 7.369.129,805 m e E: 436.528,329 m, 
com azimute de 223º14’11” e distância de 7,63 agora confrontando com 
Propriedade de Luiz Fernando Pellin ; deste segue até o ponto 11 definido pelas 
coordenadas N: 7.369.139,752 m e E: 436.523,421 m, com azimute de 333º44’16” 
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e distância de 11,09 agora confrontando com Propriedade de Montchilo Russo ; 
deste segue até o ponto 12 definido pelas coordenadas N: 7.369.143,386 m e E: 
436.519,864 m, com azimute de 315º37’01” e distância de 5,09 deste segue até o 
ponto 13 definido pelas coordenadas N:7.369.143,284 e E: 436.519,441 m, com 
azimute de 256º23’15” e distância de 0,44 agora confrontando com Propriedade 

de Carlos Faidiga e outra ; deste segue até o ponto 14 definido pelas coordenadas 
N: 7.369.147,682 m e E: 436.515,935 m, com azimute 321º26’18” e distância de 
5,62 deste segue até o ponto 15 definido pelas coordenadas N: 7.369.146,117 m e 
E: 436.514,288  m, com azimute de 226º27’21” e distância de 2,27 agora 
confrontando com Propriedade de Verena dos Passos ; deste segue até  o ponto 
16 definido pelas coordenadas N: 7.369.150,320 m e E: 436.512,267 m, com 
azimute de 334º18’55” e distância de 4,66 deste segue até o ponto 17 definido 
pelas coordenadas N: 7.369.164,729 m e E: 436.503,175 m, com azimute de 
327º44’53” e distância de 17,04 deste segue até o ponto 18 definido pelas  
coordenadas N: 7.369.165,365 m e E: 436.502,154 m, com azimute de 301º55’57” 

e distância de 1,20 agora confrontando segmentado com Propriedade de Verena 

dos Passos 15,80m e Igreja Católica 9,95m; deste segue até o ponto 19 definido 
pelas coordenadas N: 7.369.151,683 m e E: 436.480,334 m, com azimute de 
237º54’36” e distância de 25,75 agora confrontando com Rua Hilarião Crisólogo 

de Mattos ; deste segue até o ponto 1 definido pelas coordenadas N: 
7.369.158,921 e E: 436.480,736 m, com azimute de 3º10’49” e distância de 7,25 . 
O perímetro acima descrito encerra uma área de 380,50m².” 

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

 

                                                                                 
                                                                         São Sebastião,       22      de julho de 2016. 
 
 
 

ERNANE BILLOTE PRIMAZZI 

Prefeito 
 
 
 
 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra. 
SEHAB/SAJUR/nsa 


