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“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 o prolongamento da Alameda Homero dos Santos 
situada no Bairro Boiçucanga, que assim se descreve e se caracteriza: Inicia-se no ponto 1, 
na lateral esquerda, no limite do imóvel cadastrado na Prefeitura Municipal com o 
n°3133.213.1449.0346.0000 e segue com o rumo SW 272°59’22” e a distância de 39,81m 
(trinta e nove metros e oitenta e um centímetros), confrontando nesta extensão com o imóvel 
de I.C. 3133.213.1447.0158, até atingir o ponto 2. No ponto 2, deflete à esquerda e segue com 
rumo NW 273°15’40” e a distância de 8,00m (oito metros), confrontando nesta extensão com 
a Rua Hemitério Vicente, até chegar o ponto 3. No ponto 3, deflete à direita e segue com 
rumo NW 270°29’53” e a distância de 68,03m (sessenta e oito metros e três centímetros), 
confrontando nesta extensão com os imóveis de I.C. nº 3133.213.1427.0631.0000, 
3133.213.1427.0621.0000 e 3133.213.1427.0252.000 até chegar no ponto 4. No ponto 4, 
deflete à direita e segue com rumo NW 270°29’53” e a distância de 7,98m (sete metros e 
noventa e oito centímetros), confrontando nesta extensão com a Rua Amaury Teixeira, até 
atingir o ponto 5. No ponto 5, deflete à esquerda e segue com rumo SW 285°05’42” e a 
distância de 97,61m (noventa e sete metros e sessenta e um centímetros), confrontando nesta 
extensão com os imóveis de I.C. 3133.213.1405.0129.0000 e 3133.213.1405.0652.0000, até 
chegar o ponto 6. No ponto 6, deflete à direita e segue com rumo NW 349°40’28” e a 
distância de 13,74m (treze metros e setenta e quatro centímetros), confrontando nesta 
extensão com a Rua Avaí Scarpa, até chegar no ponto 7. No ponto 7, deflete à direita e segue 
com rumo NE 284°55’10” e a distância de 34,75m (trinta e quatro metros e setenta e cinco 
centímetros), confrontando nesta extensão com o imóvel de I.C. nº 3132.213.1405.0652.0000, 
até chegar o ponto 8. No ponto 8, deflete à direita 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 Rua Bruno Scarpa, até chegar no ponto 9. No ponto 9, deflete à esquerda e segue com 
rumo NE 285°56’15” e a distância de 57,07m (cinquenta e sete metros e sete centímetros), 
confrontando nesta extensão com os imóveis de I.C. 3132.213.1405.0652.0000 e 
3133.213.1405.0163.0000, até atingir o ponto 10. No ponto 10, deflete à direita e segue com 
rumo NE 270°57’44” e a distância de 7,12m (sete metros e doze centímetros), confrontando 
nesta extensão com a Rua Amaury Teixeira, até chegar o ponto 11. No ponto 11, deflete à 
direita e segue com rumo SE 270°27’30” e a distância de 67,64m (sessenta e sete metros e 
sessenta e quatro centímetros), confrontando nesta extensão com os imóveis de I.C. 
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3133.213.1438.0070.0000, 3133.213.1438.0055.0000, 3133.213.1438.0040.0000 e 
3133.213.1438.0001.0000, até chegar no ponto 12. No ponto 12, deflete à direita e segue com 
rumo NE 271°51’15” e a distância de 9,19m (nove metros e dezenove centímetros), 
confrontando nesta extensão com a Rua Hemitério Vicente, até chegar no ponto 13. No ponto 
13, deflete à direita e segue com rumo NE 270°49’33” e a distância de 39,02m (trinta e nove 
metros e dois centímetros), confrontando nesta extensão com o imóvel de I.C. 
3132.213.1449.0001.0000, até atingir o ponto 14. No ponto 14, deflete à direita e segue com 
rumo SE 350°23’46” e a distância de 10,86m (dez metros e oitenta e seis 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 2.731,67m² 
(dois mil e setecentos e trinta e um metros e sessenta e sete 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra. 
Projeto de Lei  nº   24/2012 

SEHAB/SAJUR/nsa 
   


