
DECRETO 4248/2008 
“Dispõe sobre oficialização e 
denominação de via pública 
Travessa Ouro Verde 03, 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 

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

“Inicia-se no Ponto 70, localizado as margens da Rua Ouro 
Verde, distante 390,78metros da margem direita (sentido São 
Sebastião-Bertioga) da Rodovia BR-101 e na divisa com o 
alinhamento dos lotes. Do Ponto 70, segue-se no alinhamento dos 
lotes, com raio de 03,37metros e comprimento de 04,82metros, 
atinge-se o Ponto 85, confrontando-se a esquerda com o 
alinhamento dos lotes e a direita com a área em descrição. Do 
Ponto 85, segue-se o mesmo sentido, com raio de 1617,81metros e 
comprimento de 46,14metros, atinge-se o Ponto 86, confrontando-
se a direita com a área em descrição e a esquerda com o 
alinhamento dos lotes. Do Ponto 86, deflete-se a direita, com 
rumo NW 72º31’30” e distância de 04,00metros, atinge-se o 
Ponto 87, confrontando-se a direita com a área em descrição e a 
esquerda com a propriedade á quem de direito. Do Ponto 87, 
deflete-se a direita, com raio de 11190,28metros e comprimento 
de 49,67metros, atinge-se o Ponto 71, confrontando-se a direita 
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com a área em descrição e a esquerda com o alinhamento dos 
lotes. Do Ponto 71, deflete-se a direita, com raio de 79,41metros e 
comprimento de 07,16metros, atinge-se o Ponto 70, onde iniciou-
se está descrição, confrontando-se a direita com propriedade em 
descrição e a esquerda com a Rua Ouro Verde. A área descrita 
perfaz um total de 195,25m² (cento e noventa e cinco metros e 
vinte e cinco decímetros quadrados) e o perímetro de 111,81m 
(cento e onze metros e oitenta e um 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. 


