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D E C R E T O 
Nº 5095/2011 

 
  

      
 “Declara de Utilidade Pública para fins de 
Reconhecimento de Servidão Administrativa Perpétua de 
Viela que especifica” 

 

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de 

suas atribuições legais e, 
 
 CONSIDERANDO o disposto no Inciso III, do Artigo 69 e 150 e seguintes, da 

Lei Orgânica do Município; 
 
CONSIDERANDO o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a 

garantia ao pleno desenvolvimento urbano; 
 

CONSIDERANDO a necessidade da justa distribuição dos benefícios e ônus 
decorrentes do processo de urbanização; 
 

CONSIDERANDO que é vedada a obstrução dos acessos ao mar; 
 

CONSIDERANDO a adoção de medidas de ação pública visando preservar ou 
restaurar a integridade do patrimônio público, paisagístico e de ocupação do solo do 
Município, 
 

D  E  C  R  E  T  A: 
 

 
ARTIGO 1º - Constitui-se faixa de servidão pública o acesso existente há mais de 

vinte anos, localizado na Avenida Magno dos Passos Bitencourt, ao lado do nº 3567, Praia do 
Engenho, neste Município, usado por moradores locais, tendo como ponto de partida o marco 
geodésico 45 UTM Esta (X) 419556,319m Este (X) 419556,319m Norte (Y) 7372136.864m cota 
(Z) 3.81 e o ponto de referência marco geodésico 44 Este (X) 419556,319m (Y) 7372136,864m 
Cota (Z) 6.10m. (Ré). 

 
ARTIGO 2º - Inicia-se no ponto 1, com coordenadas UTM Este (X) 420315,88m 

Norte (Y) 7371740,25m Cota (Z) 0,90m, fazendo divisa com terreno de área de marinha e 
terreno de propriedade de Roberto Mário Santini com rumo de 83° 04´51” SW e segue em linha  
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reta numa extensão de 1.89m até encontrar o ponto 2, Este (X) 420314,00m Norte (Y) 
7371740,02m Cota (Z) 0,96m fazendo divisa com área de marinha, na Praia do Engenho, deste 
ponto deflete à direita com rumo de 16° 55´31 NW, seguindo em linha reta numa extensão de 
139,78m até encontrar o ponto 3, Este (X) 420273,31m Norte (Y) 7371873,75 Cota (Z) 1.88 
neste quinhão fazendo divisa com Mesquita Construtora Ltda., deste ponto deflete à direita com 
rumo de 78° 54´13” NE em linha reta numa extensão de 2,19m até encontrar o ponto 4, Este 
(X) 420275,46m Norte (Y) 7371874,17m Cota (Z) 1,80m fazendo divisa com a Avenida Magno 
Passos Bitencourt, deste ponto deflete à direita com rumo de 16° 47´44 SE seguindo em linha 
reta numa extensão de 139,89m, divididos em dois segmentos de divisa, o primeiro segmento de 
44,27m divisa com o Condomínio Praia do Engenho e segundo segmento de 95,615m divida 
com Roberto Mário Santini, até o ponto 1, início desta descrição, compreendendo uma área 
superficial de 281,98 metros quadrados. 

 
ARTIGO 3° - Providencie-se a retirada de quaisquer obstáculos impeditivos do 

regular e conveniente acesso da população, respeitando-se a natureza jurídica da servidão, 
assim como se revogam quaisquer atos administrativos que ensejaram a sua respectiva 
obstrução. 

 
ARTIGO 4º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

São Sebastião, 6 de maio de 2.011. 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 
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