
DECRETO 4160/2008 
“Dispõe sobre oficialização de Rua 
no bairro do Pontal da Cruz, neste 
Município.” 

 
 

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 “Rua Wenceslau Brás”, a faixa de 

terra localizada no bairro do Pontal da Cruz, neste Município, conforme 
descrição abaixo: 

 
“Uma faixa de terra iniciando no marco 18, segue em linha 
reta com distância de 11,46m. (onze metros e trinta e 
quarenta e seis centímetros) confrontando-se à direita com o 
lote 01 chega-se ao marco 20; deste segue em linha reta com 
distância de 10,79m. (dez metros e setenta e nove 
centímetros) confrontando-se à direita com o lote 02 chega-se 
ao marco 21; deste segue em linha reta com distância de 
32,11m. (trinta e dois metros e onze centímetros) até o marco 
22 e segue com distância de 20,32m. (vinte metros e trinta e 
dois centímetros) chega-se ao marco 23A confrontando-se 
neste trecho, à direita com o lote 03; deste segue em linha 
reta com distância de 54,67m. (cinqüenta e quatro metros e 
sessenta e sete centímetros) confrontando-se à direita com o 
lote 04 chega-se ao marco 25B; deste segue com distância de 
657,38m. (seiscentos e cinqüenta e sete metros e trinta e oito 
centímetros) confrontando-se à direita com o lote 09 chega-se 
ao marco 6B; deste deflete-se à esquerda com distância de 
7,00m. (sete metros) confrontando-se à direita com o lote 10 
chega-se ao marco 24A; deste deflete-se à esquerda com 
distância de 712,67m. (setecentos e doze metros e sessenta e 

 



 

sete centímetros) confrontando-se à esquerda com o lote 08 
chega-se ao marco 24; deste deflete-se à esquerda com 
distância de 11,92m. (onze metros e noventa e dois 
centímetros) confrontando-se à esquerda com o lote 08 
chega-se ao marco 25; deste deflete-se à esquerda com 
distância de 24,75m. (vinte e quatro metros e setenta e cinco 
centímetros) confrontando-se à esquerda com o lote 07 
chega-se ao marco 26; deste segue com distância de 16,01m. 
(dezesseis metros e um centímetro) confrontando-se neste 
trecho com o lote 06 chega-se ao marco 29; deste segue em 
linha reta com distância de 13,79m. (treze metros e setenta e 
nove centímetros) confrontando-se à esquerda com o lote 05 
chega-se ao marco 17; deste deflete à direita com distância 
de 7,00m (sete metros) confrontando à direita com a Rua 
Wenceslau Brás chega-se ao marco 18 onde teve início esta 
descrição, encerrando a área de 5.829,57m² (cinco mil, 
oitocentos e vinte e nove metros e cinqüenta e sete decímetros 
quadrados).  
 
A descrição acima mencionada trata-se de extensão da Rua já 
existente.  

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

São Sebastião, 12 de maio de 2008. 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 
Prefeito 

 
 
 
 
 
AGC/mcsc 

 
Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra. 


