
DECRETO 4132/2008 
“Dispõe sobre oficialização de Rua 
no bairro de Toque-Toque Pequeno, 
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 “Benedito Carlos de Oliveira”, a 

faixa de terra constituída de dois segmentos, localizada no bairro de Toque-
Toque Pequeno, neste Município, conforme descrição abaixo: 

 
 
Primeiro segmento: “Uma faixa de terra que se inicia no ponto 

1, situado no alinhamento do lado direito da Rua Yojiro Takaoka e na divisa 
com o imóvel cadastrado em nome da Prefeitura Municipal de S. Sebastião, sob 
o nº 3133.243.3241.0001.0000. Do ponto 1, segue com o rumo NW 27º 38´14´´ e 
a distância de medindo 6,46m. (seis metros e quarenta e seis centímetros), até 
atingir o ponto 2, confrontando nesta extensão com o alinhamento do lado 
direito da rua Yojiro Takaoka. No ponto 2 deflete à esquerda e segue com o 
rumo SW 48º 38´09´´ e a distância de 34,02m. (trinta e quatro metros e dois 
centímetros) até atingir o ponto 3, confrontando nesta extensão com o imóvel 
cadastrado em nome de Benedito Carlos de Oliveira, sob o nº 
3133.243.3262.0001.0000. No ponto 3 deflete à esquerda e segue com o rumo 
SE 32º 02´52´´ e a distância de 6,46m (seis metros e quarenta e seis 
centímetros), até atingir o ponto 4, confrontando nesta extensão com a Praia de 
Toque-Toque Pequeno. No ponto 4 deflete à esquerda e segue com o rumo NE 
48º 28´15´´ e a distância de 33,54m (trinta e três metros e cinqüenta e quatro 

 



centímetros), até atingir o ponto 1, início desta descrição, confrontando nesta 
extensão com o imóvel cadastrado em nome da Prefeitura Municipal de S. 
Sebastião, sob o nº 3133.243.3241.0001.0000 e encerrar no perímetro a área de 
213,50m2 (Duzentos e treze metros e cinqüenta decímetros quadrados)”.  

 
Segundo segmento “Uma faixa de terra medindo 5,35m. (cinco 

metros e trinta e cinco centímetros) de frente para a Rua Dr. Yogiro Takaoka; 
do lado direito de quem da referida rua olha mede 206,80m. (duzentos e seis 
metros e oitenta centímetros) em dois segmentos; o primeiro, com 46,80m. 
(quarenta e seis metros e oitenta centímetros) e divide com a quadra de esportes 
e escola pertencente à Prefeitura; o segundo, mede 160,00m. (cento e sessenta 
metros) e divide com a quadra 18, lotes 12 a 19 do Condomínio Refúgio dos 
Robalos; do lado esquerdo de quem da referida rua olha mede 205,75m 
(duzentos e cinco metros e setenta e cinco centímetros) e divide com herdeiros 
de Benedito Carlos de Oliveira ou sucessores; e, na linha dos fundos mede 
5,00m. (cinco metros) e divide com herdeiros de Benedito Carlos de Oliveira ou 
sucessores, encerrando o imóvel a área de 1.067,47m2 (um mil, sessenta e sete 
metros e quarenta e sete decímetros quadrados)”. 

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

revogando-se expressamente o disposto no Decreto nº 4039/2008. 
 

São Sebastião, 22 de abril de 2008. 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 
Prefeito 

 
   
 
 
 
 
 
 AGC/mcsc 

 
Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra. 

 


