
 

DECRETO 4349/2008 

“Dispõe sobre oficialização de rua no 

bairro da Topolândia.” 

 

   

    

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 integrada ao sistema viário do Município a faixa de terras 

situada no Bairro da Topolândia, conforme descrição abaixo, com a denominação de “RUA 

ITAJUIBE”. 

 

“Inicia em um ponto situado no alinhamento do lado esquerdo da Rua Ver. 

Francisco Luciano Nogueira e na divisa com o imóvel cadastrado em nome 

de José Vieira de Souza, sob o nº 3134.141.6403.0001.0000. Deste ponto 

segue com a distância de 25,44m (vinte e cinco metros e quarenta e quatro 

centímetros), confrontando nesta extensão com o imóvel cadastrado em 

nome de José Vieira de Souza, sob o nº 3134.141.6403.0001.0000. Neste 

ponto deflete à direita e segue com a distância de 92,39m (noventa e dois 

metros e trinta e nove centímetros), confrontando nesta extensão com o 

imóvel cadastrado em nome de José Vieira de Souza, sob o nº 

3134.141.6403.0001.0000, com o imóvel cadastrado em nome de Irani 

Prado Faria, sob o nº 3134.141.6403.0452.0000, com o imóvel cadastrado 

em nome de Maria das Dores dos Santos, sob o nº 

3134.141.6403.0428.0000, No ponto 3 deflete à esquerda e segue 

acompanhando o alinhamento da Praça João Eduardo de Moraes com o 

rumo NE87º14’50” e a distância de 6,30m (seis metros e trinta 

centímetros), até atingir o ponto 4, confrontando nesta extensão com o 

alinhamento da Praça João Eduardo de Moraes. No ponto 4 deflete à 

esquerda e segue acompanhando o alinhamento da Praça João Eduardo de 

Moraes com o rumo NE72º41’55” e a distância de 16,80m (dezesseis 

metros e oitenta centímetros), até atingir o ponto 5, confrontando nesta 

extensão com o alinhamento da Praça João Eduardo de Moraes. No ponto 

5 deflete à esquerda e segue acompanhando o alinhamento da Praça João 

Eduardo de Moraes com o rumo NE68º09’00” e a distância de 5,53m 

(cinco metros e cinqüenta e três centímetros), até atingir o ponto 6, 

confrontando nesta extensão com o alinhamento da Praça João Eduardo de 

Moraes. No ponto 6 deflete à esquerda e segue acompanhando o 

alinhamento da Praça João Eduardo de Moraes com o rumo NE57º31’10” 

e a distância de 16,88m (dezesseis metros e oitenta e oito centímetros), até 



 

atingir o ponto 7, confrontando nesta extensão com o alinhamento da Praça 

João Eduardo de Moraes. No ponto 7 deflete à esquerda e segue por trecho 

de curva com a distância de 23,57m (vinte e três metros e cinqüenta e sete 

centímetros), até atingir o ponto 8, confrontando nesta extensão com o 

alinhamento da Praça João Eduardo de Moraes. No ponto 8 deflete à 

esquerda e segue acompanhando o alinhamento da Praça João Eduardo de 

Moraes com o rumo NE33º56’42” e a distância de 29,13m (vinte e nove 

metros e treze centímetros), até atingir o ponto 9, confrontando nesta 

extensão com o alinhamento da Praça João Eduardo de Moraes. No ponto 

9 deflete à esquerda e segue acompanhando o alinhamento da Praça João 

Eduardo de Moraes com o rumo NE23º38’58” e a distância de 15,46m 

(quinze metros e quarenta e seis centímetros), até atingir o ponto 10, 

confrontando nesta extensão com o alinhamento da Praça João Eduardo de 

Moraes. No ponto 10 deflete à esquerda e segue por trecho de curva com a 

distância de 1,93m (um metros e noventa e três centímetros), até atingir o 

ponto 11, confrontando nesta extensão com o alinhamento da Praça João 

Eduardo de Moraes. No ponto11 deflete à esquerda e segue acompanhando 

o alinhamento do lado esquerdo da Avenida Armando Datino com o rumo 

SW74º50’50” e a distância de 3,78m (três metros e setenta e oito 

centímetros), até atingir o ponto 12, confrontando nesta extensão com o 

alinhamento do lado esquerdo da Avenida Armando Datino. No ponto 12 

deflete à esquerda e segue acompanhando o alinhamento da Praça João 

Eduardo de Moraes com o rumo SW64º50’30” e a distância de 95,79m 

(noventa e cinco metros e setenta e nove centímetros), até atingir o ponto 

13, confrontando nesta extensão com o alinhamento do lado esquerdo da 

Avenida Armando Datino. Do ponto 13 segue por trecho de curva com a 

distância de 114,36m (cento e quatorze metros e trinta e seis centímetros), 

até atingir o ponto1, início desta descrição e encerrar no perímetro a área 

de 3.942,80m2 (três mil, novecentos e quarenta e dois metros e oitenta 

decímetros quadrados).” 

 

Artigo 2º Este decreto entre em vigor na data de sua publicação. 

 

São Sebastião, 11 de dezembro de 2008. 

 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 

Prefeito 
 

 

 

 

 

AGC/mcsc 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra. 


