
DECRETO 4246/2008 
“Dispõe sobre oficialização e 
denominação de via pública 
Travessa Ouro Verde 01, no bairro 
de Camburi” 

 
 
 
 
Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito Municipal 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 oficializada e denominada Travessa Ouro Verde 

01, a faixa de terra localizada no bairro de Camburi, neste Município, conforme 
descrição abaixo: 
  

“Inicia-se no Ponto 91, localizado as margens da Rua Ouro 
Verde, distante 423,49metros da margem direita (sentido São 
Sebastião-Bertioga) da Rodovia BR-101 e na divisa com o 
alinhamento dos lotes. Do Ponto 91, segue-se no alinhamento dos 
lotes, com raio de 3760,61metros e comprimento de 84,32metros, 
atinge-se o Ponto 92, confrontando-se a esquerda com o 
alinhamento dos lotes e a direita com a área em descrição. Do 
Ponto 92, deflete-se a direita, com raio de 34,18metros e 
comprimento de 06,46metros, atinge-se o Ponto 93, confrontando-
se a direita com a área em descrição e a esquerda com o 
alinhamento dos lotes. Do Ponto 93, deflete-se a direita, com 
rumo SW 14º53’44” e distância de 13,84metros, atinge-se o Ponto 
94, confrontando-se a direita com a área em descrição e a 
esquerda com a Rua São Jorge. Do Ponto 94, segue-se o mesmo 
sentido, com raio de 3755,61metros e comprimento de 
69,11metros, atinge-se o Ponto 77, confrontando-se a direita com 
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a área em descrição e a esquerda com o alinhamento dos lotes. 
Do Ponto 77, deflete-se a direita, com raio 86,35metros e 
comprimento de 05,56metros, atinge-se o Ponto 91, onde iniciou-
se está descrição, confrontando-se a direita com a área em 
descrição e a esquerda com a Rua Ouro Verde. A área descrita 
perfaz um total de 469,23m² (quatrocentos e sessenta e nove 
metros e vinte e três decímetros quadrados) e o perímetro de 
179,30m (cento e setenta e nove metros e trinta centímetros)”. 

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

São Sebastião, 19 de agosto de 2008. 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 
Prefeito 
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Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra. 


