
DECRETO 4241/2008 
“Dispõe sobre oficialização de vias 
públicas no bairro Itatinga, neste 
município e revoga os Decretos 4226 e 
4227/2008”. 

    
 
 
 
 

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 Passa a fazer parte do sistema viário do município, as faixas 

de terras descritas no presente decreto e para efeitos de identificação serão 
denominadas com as seguintes descrições: 

 
 

Rua Jaconias Caruso. Conhecida como Passagem de Servidão 1. 
 
“Inicia em um ponto localizado no final da Avenida Itatinga, no 
alinhamento do lado direito e na divisa com o imóvel de quem de direito. 
Deste ponto segue com a distância de 96,54m (noventa e seis metros e 
cinqüenta e quatro centímetros), pelo alinhamento do lado direito da 
Passagem de Servidão 1, confrontando nesta extensão com o imóvel de 
quem de direito. Neste ponto deflete à esquerda e segue com a distância 
de 5,00m (cinco metros), acompanhando o final da Passagem de 
Servidão 1 e confrontando nesta extensão com o imóvel de quem de 
direito. Neste ponto deflete à esquerda e segue com a distância de 
104,92m (cento e quatro metros e noventa e dois centímetros), pelo 
alinhamento do lado esquerdo da Passagem de Servidão 1, até atingir o 
alinhamento do lado direito da Passagem de servidão 2, confrontando 
nesta extensão com o imóvel de quem de direito. Deste ponto segue com 
a distância de 21,14 (vinte e um metros e quatorze centímetros), 
confrontando nesta extensão com o início da passagem de Servidão 2 e o 
início da passagem de Servidão 6. Deste ponto segue com a distância de 
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235,54m (duzentos e trinta e cinco metros e cinqüenta e quatro 
centímetros), confrontando nesta extensão com o imóvel de quem de 
direito. Neste ponto deflete à esquerda e segue com distância de 7,00m 
(sete metros), confrontando nesta extensão com o imóvel de quem de 
direito. Neste ponto à esquerda e segue com a distância de 255,33m 
(duzentos e cinqüenta e cinco metros e trinta e três centímetros), até 
atingir o alinhamento do lado esquerdo da Avenida Itatinga, 
confrontando nesta extensão com o imóvel de quem de direito. Neste 
ponto deflete à direita e segue com a distância de 12,20 (doze metros e 
vinte centímetros), confrontando nesta extensão com o final da Avenida 
Itatinga, até atingir o ponto inicial desta descrição e encerrar no 
perímetro a área de 2.399,60m² (dois mil, trezentos e noventa e nove 
metros e sessenta decímetros quadrados).” 
 
 
Rua Ceará. Conhecida como Passagem de Servidão 2.  
“Inicia em um ponto localizado no alinhamento do lado direito da 
Passagem de Servidão 1 e na divisa com o imóvel de quem de direito. 
Deste ponto segue com a distância de 281,82m (duzentos e oitenta e um 
metros e oitenta e dois centímetros), acompanhando o alinhamento do 
lado direito da Passagem de Servidão 2, confrontando nesta extensão 
com o imóvel de quem de direito. Neste ponto deflete à esquerda e segue 
com a distância de 11,38m, (onze metros e trinta e oito centímetros), e 
confrontando com a Passagem de Servidão 7. Neste ponto deflete à 
esquerda e segue com a distância de 33,15m (trinta e três metros e 
quinze centímetros), acompanhando o alinhamento do lado esquerdo da 
Passagem de Servidão 2, confrontando nesta extensão com o imóvel de 
quem de direito. Deste ponto segue com a distância de 6,56m (seis 
metros e cinqüenta e seis centímetros), confrontando nesta extensão com 
o início da Passagem de Servidão 3. Deste ponto segue com a distância 
de 39,07m (trinta e nove metros e sete centímetros), acompanhando o 
alinhamento do lado esquerdo da Passagem de Servidão 2 e 
confrontando nesta extensão com o imóvel de quem de direito. Deste 
ponto segue com a distância de 7,57m (sete metros e cinqüenta e sete 
centímetros), confrontando nesta extensão com o início da Passagem de 
Servidão 5. Deste ponto segue com a distância de 44m (quarenta e 
quatro metros), acompanhando o alinhamento do lado esquerdo da 
Passagem de Servidão 2 e confrontando nesta extensão com o imóvel de 
quem de direito. Deste ponto segue com a distância de 7,87m (sete 
metros e oitenta e sete centímetros, confrontando nesta extensão com o 
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final da Passagem de Servidão 6. Deste ponto segue a distância de 
114,45m (cento e catorze metros e quarenta e cinco centímetros), 
acompanhando o alinhamento do lado esquerdo da Passagem de 
Servidão 2, confrontando nesta extensão com o imóvel de quem de 
direito. Deste ponto segue com a distância de 18,60m (dezoito metros e 
sessenta centímetros), confrontando com o início da Passagem de 
Servidão 6. Neste ponto deflete à esquerda e segue com a distância de 
11,38m (onze metros e trinta e oito centímetros), confrontando nesta 
extensão com o alinhamento do lado direito da Passagem de Servidão 1 
até atingir o início desta descrição e encerrar no perímetro a área de 
2.321,65m2 (dois mil, trezentos e vinte e um metros e sessenta e cinco 
decímetros quadrados). 
 
 
Rua Tereza Rodrigues da Silva. Conhecida como Passagem de 
Servidão 3.  
“Inicia em um ponto localizado no alinhamento do lado esquerdo da 
Passagem de Servidão 2 e na divisão com o imóvel de quem de direito. 
Deste ponto segue com a distância de 61,43m (sessenta e um metros e 
quarenta e três centímetros) acompanhando o alinhamento do lado 
direito da passagem de Servidão 3, confrontando com o imóvel de quem 
de direito. Neste ponto deflete à esquerda e segue com a distância de 
6,57m (seis metros e cinqüenta e sete centímetros), acompanhando o 
final da passagem de Servidão 3, confrontando nesta extensão com o 
imóvel de quem de direito. Neste ponto deflete à esquerda e segue com 
distância de 28,44m (vinte e oito metros e quarenta e quatro 
centímetros), acompanhando o alinhamento do lado esquerdo da 
Passagem de Servidão 3, confrontando com o imóvel de quem de direito. 
Deste ponto segue com a distância de 5,79m (cinco metros e setenta e 
nove centímetros), confrontando com o início da Passagem de Servidão 
4. Deste ponto segue com a distância de 28,22m (vinte e oito metros e 
vinte e dois centímetros), acompanhando o alinhamento do lado 
esquerdo da Passagem de Servidão 3, confrontando com o imóvel de 
quem de direito, até atingir o alinhamento do lado esquerdo da 
Passagem de Servidão 2. Neste ponto deflete a esquerda e segue com a 
distância de 6,56m (seis metros e cinqüenta e seis centímetros), 
confrontando com o alinhamento do lado esquerdo da Passagem de 
Servidão 2, até atingir o início desta descrição e encerrar no perímetro a 
área de 392,15m² (trezentos e noventa e dois metros e quinze decímetros 
quadrados).” 
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Rua Paraíba. Conhecida como Passagem de Servidão 4.  
“Inicia em um ponto localizado no alinhamento do lado esquerdo da 
Passagem de Servidão 3 e na divisa com o imóvel de quem de direito. 
Deste ponto segue com a distância de 40,06m (quarenta metros e seis 
centímetros), acompanhando o alinhamento do lado direito da Passagem 
de Servidão 4, confrontando com o imóvel de quem de direito. Neste 
ponto deflete à esquerda e segue com a distância de 6,49m (seis metros e 
quarenta e nove centímetros), confrontando nesta extensão com o 
alinhamento do lado da Passagem de Servidão 5. Neste ponto deflete à 
esquerda e segue com a distância de 39,77m (trinta e nove metros e 
setenta e sete centímetros), acompanhando o alinhamento do lado 
esquerdo da Passagem de Servidão 4, confrontando com o imóvel de 
quem de direito, até atingir o alinhamento do lado esquerdo da 
Passagem de Servidão 3. Neste ponto deflete a esquerda e segue com a 
distância de 5,79m (cinco metros e setenta e nove centímetros), 
confrontando com alinhamento do lado esquerdo da Passagem de 
Servidão 3, até atingir o início desta descrição e encerrar no perímetro a 
área de 221,85m² (duzentos e vinte e um metros e oitenta e cinco 
decímetros quadrados).” 
 
 
Rua Goiás. Conhecida como Passagem de Servidão 5.  
“Inicia em um ponto localizado no alinhamento do lado esquerdo da 
Passagem de Servidão 2 e na divisa com o imóvel de quem de direito. 
Deste ponto segue com a distância de 27,89m (vinte e sete metros e 
oitenta e nove centímetros), acompanhando o alinhamento do lodo 
direito da Passagem de Servidão 5, confrontando com o imóvel de quem 
de direito. Deste ponto segue com a distância de 6,49m (seis metros e 
quarenta e nove centímetros), confrontando com o final da Passagem de 
Servidão 4. Deste ponto segue com a distância de 23,42m (vinte e três 
metros e quarenta e dois centímetros), acompanhando o alinhamento do 
lado direito da Passagem de Servidão 5, confrontando com o imóvel de 
quem de direito, Neste ponto deflete à esquerda e segue com a distância 
de 9,80m (noventa metros e oitenta centímetros), acompanhando o final 
da Passagem de Servidão 5, confrontando com o imóvel de quem de 
direito. Neste ponto deflete à esquerda e segue com a distância de 56,69 
(cinqüenta e seis metros e sessenta e nove centímetros), acompanhado o 
alinhamento do lado esquerdo da Passagem de Servidão 5, confrontando 
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com o imóvel de quem de direito, até atingir o alinhamento do lado 
esquerdo da Passagem de Servidão 2. Neste ponto deflete a esquerda e 
segue com distância de 7,57m (sete metros e cinqüenta e sete 
centímetros), confrontando com o alinhamento do lado esquerdo da 
Passagem de Servidão 2, até atingir o início desta descrição e encerrar 
no perímetro a área de 301,90m² (trezentos e um metros e noventa 
decímetros quadrados).” 
 
 
Rua Alagoas. Conhecida como Passagem de Servidão 6.  
“Inicia em um ponto localizado no alinhamento do lado direito da 
Passagem de Servidão 1 e no cruzamento com o alinhamento do lado 
esquerdo da Passagem de Servidão 2. Deste ponto segue com a distância 
de 18,60m (dezoito metros e sessenta centímetros), confrontando com o 
alinhamento do lado esquerdo da passagem de Servidão 2. Neste ponto 
deflete à esquerda e segue com a distância de 137,00m (centro e trinta e 
sete metros), acompanhando o alinhamento do lado direito da passagem 
de Servidão 6, até atingir o alinhamento do lado esquerdo da passagem 
de Servidão 2, confrontando nesta extensão com o imóvel de quem de 
direito. Neste ponto deflete à esquerda e segue com a distância de 7,87m 
(sete metros e oitenta e sete centímetros), confrontando nesta extensão 
com o alinhamento do lado esquerdo da passagem de Servidão 2. Neste 
ponto deflete à esquerda e segue com a distância de 152,24m (cento e 
cinqüenta e dois metros e vinte e quatro centímetros), acompanhando o 
alinhamento do lado esquerdo da passagem de Servidão 6, até atingir o 
alinhamento do lado direito da passagem de Servidão 1, confrontando 
nesta extensão com o imóvel de quem de direito. Neste ponto deflete a 
esquerda e segue com a distância de 9,76m (nove metros e setenta e seis 
centímetros), confrontando com o alinhamento do lado direito da 
passagem de Servidão, até atingir o início desta descrição e encerrar no 
perímetro a área de 943,55m², (novecentos e quarenta e três metros e 
cinqüenta e cinco decímetros quadrados.)”. 

 
 

Rua Pernambuco. Conhecida como Passagem de Servidão 7.  
“Inicia em um ponto localizado no alinhamento do lado direito da 
Passagem de Servidão 2 e na divisa com o imóvel de quem de direito. 
Deste ponto segue com a distância de 61,58m (sessenta e um metros e 
cinqüenta e oito centímetros), acompanhando o alinhamento do lado 
direito da passagem de Servidão 7, até atingir o seu final, confrontando 
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nesta extensão com o imóvel de quem de direito. Neste ponto deflete à 
esquerda e segue com a distância de 7,00m (sete metros), 
acompanhando o final da Passagem de Servidão 7, confrontando nesta 
extensão com o imóvel de quem de direito. Neste ponto deflete à 
esquerda e segue com a distância de 192,12m (cento e noventa e dois 
metros e doze centímetros), acompanhando o alinhamento do lado 
esquerdo da Passagem de Servidão 7, confrontando nesta extensão com 
o imóvel de quem de direito. Neste ponto deflete à esquerda e segue com 
a distância de 7,00m (sete metros), acompanhando o alinhamento do 
lado esquerdo da passagem de Servidão 1, confrontando nesta extensão 
com a Passagem de Servidão 1. Deste ponto segue com a distância de 
119,66m (cento e dezenove metros e sessenta e seis centímetros), 
confrontando nesta extensão com quem de direito, até atingir o lado 
esquerdo da Passagem de Servidão 2, encerrando o perímetro a área de 
1454,97m2 (um mil, quatrocentos e cinqüenta e quatro metros e noventa 
e sete decímetros quadrados)”. 

 
Artigo 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Artigo 3º Ficam revogados os Decreto n.º 4226 e 4227/2008. 
 

São Sebastião, 15 de agosto de 2008. 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 
Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGC/mcsc 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra. 


