
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 

DECRETO 

 

                                                                  Nº 6171/2014 
 
 
 
 

  

                      “Dispõe sobre a regulamentação 

da Lei Complementar Nº 178/2014” 

  

 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São  

Sebastião, Estado de São Paulo, no exercício das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do 

Município de São Sebastião e considerando o disposto no parágrafo único do art. 1º, da Lei nº 

178/2014, 

 

 

D E C R E T A: 

 

 

 

Artigo 1º - Sem prejuízo da aplicação da legislação ambiental federal e estadual, ficam 

assim  delimitados os perímetros das   áreas de restinga,  protetoras de dunas, assim como de  

proteção permanente,   referidas no art. 1º da Lei Complementar nº 178/2014,  que se basearam 

em  estudos feitos  pelo IG – Instituto de Geologia,  da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 

na forma   dos seguintes memoriais descritivos: 

 

a) – Bairro Barra do Una:- Descrição da localização da restinga da foz do Rio Una – 

Praia do Una, Bairro Barra do Una, Município de São Sebastião, com amarração UTM 

SIRGAS 2000, tendo como referencia a Base Cartográfica Georreferenciada do Município, 

partindo do marco M-38, com monografia em anexo I (M-38): 

 

 

 

Medidas e Confrontações 

Localização da restinga na foz do Rio Una/Praia do Una 

 

 

 

 Inicia-se no ponto P-1, localizado na foz do Rio Una confluência com a Praia do 

Una, definido pelas coordenadas UTM - SIRGAS 2000 - N: 7.371.438,598 m e E: 422.524,782 

m, deste segue até o ponto P-2 definido pelas coordenadas N: 7.371.443,759 m e E: 

422.517,907 m, com azimute de 306°53'40" e distância de 8,60 deste segue até o ponto P-3 

definido pelas coordenadas N: 7.371.453,514 m e E: 422.512,337 m, com azimute de 

330°16'24" e distância de 11,23 deste segue até o ponto P-4 definido pelas coordenadas N: 

7.371.464,810 m e E: 422.508,502 m, com azimute de 341°14'49" e distância de 11,93 deste 

segue até o ponto P-5 definido pelas coordenadas N: 7.371.511,877 m e E: 422.502,497 m, com 

azimute de 352°43'49" e distância de 47,45 deste segue até o ponto P-6 definido pelas 
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coordenadas N: 7.371.535,398 m e E: 422.496,169 m, com azimute de 344°56'28" e distância 

de 24,36 deste segue até o ponto P-7 definido pelas coordenadas N: 7.371.567,899 m e E: 

422.485,611 m, com azimute de 342°00'15" e distância de 34,17 deste segue até o ponto P-8 

definido pelas coordenadas N: 7.371.594,627 m e E: 422.475,162 m, com azimute de 

338°38'49" e distância de 28,70 deste segue até o ponto P-9 definido pelas coordenadas N: 

7.371.620,372 m e E: 422.460,233 m, com azimute de 329°53'25" e distância de 29,76 deste 

segue até o ponto P-10 definido pelas coordenadas N: 7.371.669,808 m e E: 422.423,141 m, 

com azimute de 323°07'10" e distância de 61,80 deste segue até o ponto P-11 definido pelas 

coordenadas N: 7.371.689,864 m e E: 422.406,093 m, com azimute de 319°38'04" e distância 

de 26,32 deste segue até o ponto P-12 definido pelas coordenadas N: 7.371.703,052 m e E: 

422.393,730 m, com azimute de 316°50'52" e distância de 18,08 deste segue até o ponto P-13 

definido pelas coordenadas N: 7.371.716,204 m e E: 422.380,594 m, com azimute de 

315°02'11" e distância de 18,59 deste segue até o ponto P-13 definido pelas coordenadas N: 

7.371.724,807 m e E: 422.374,281 m, com azimute de 323°43'44" e distância de 10,67 deste 

segue até o ponto P-15 definido pelas coordenadas N: 7.371.730,722 m e E: 422.373,778 m, 

com azimute de 355°08'24" e distância de 5,94 deste segue até o ponto P-16 definido pelas 

coordenadas N: 7.371.736,182 m e E: 422.377,641 m, com azimute de 35°16'51" e distância de 

6,69 deste segue até o ponto P-17 definido pelas coordenadas N: 7.371.741,387 m e E: 

422.385,525 m, com azimute de 56°33'55" e distância de 9,45 deste segue até o ponto P-18 

definido pelas coordenadas N: 7.371.744,761 m e E: 422.395,084 m, com azimute de 70°33'37" 

e distância de 10,14 deste segue até o ponto P-19 definido pelas coordenadas N: 7.371.744,859 

m e E: 422.407,632 m, com azimute de 89°33'04" e distância de 12,55 deste segue até o ponto 

P-20 definido pelas coordenadas N: 7.371.739,752 m e E: 422.416,909 m, com azimute de 

118°50'04" e distância de 10,59, fazendo limite do ponto 1 ao ponto 19 com Praia do Uma, 

deste segue até o ponto P-21 definido pelas coordenadas N: 7.371.725,585 m e E: 422.426,815 

m, com azimute de 145°02'18" e distância de 17,29 deste segue até o ponto P-22 definido pelas 

coordenadas N: 7.371.710,827 m e E: 422.433,615 m, com azimute de 155°15'37" e distância 

de 16,25 deste segue até o ponto P-23 definido pelas coordenadas N: 7.371.699,260 m e E: 

422.441,235 m, com azimute de 146°37'33" e distância de 13,85 deste segue até o ponto P-24 

definido pelas coordenadas N: 7.371.687,574 m e E: 422.452,516 m, com azimute de 

136°00'25" e distância de 16,24 deste segue até o ponto P-25 definido pelas coordenadas N: 

7.371.677,745 m e E: 422.466,692 m, com azimute de 124°44'14" e distância de 17,25 deste 

segue até o ponto P-26 definido pelas coordenadas N: 7.371.671,715 m e E: 422.479,506 m, 

com azimute de 115°11'59" e distância de 14,16 deste segue até o ponto P-27 definido pelas 

coordenadas N: 7.371.654,499 m e E: 422.531,174 m, com azimute de 108°25'43" e distância 

de 54,46 deste segue até o ponto P-28 definido pelas coordenadas N: 7.371.647,422 m e E: 

422.548,916 m, com azimute de 111°44'51" e distância de 19,10 deste segue até o ponto P-29 

definido pelas coordenadas N: 7.371.639,956 m e E: 422.563,340 m, com azimute de 

117°22'01" e distância de 16,24 deste segue até o ponto P-30 definido pelas coordenadas N: 

7.371.629,393 m e E: 422.576,871 m, com azimute de 127°58'34" e distância de 17,17 deste 

segue até o ponto P-31 definido pelas coordenadas N: 7.371.616,769 m e E: 422.583,347 m, 

com azimute de 152°50'26" e distância de 14,19 deste segue até o ponto P-32 definido pelas 
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coordenadas N: 7.371.601,189 m e E: 422.585,064 m, com azimute de 173°42'44" e distância 

de 15,67 deste segue até o ponto P-33 definido pelas coordenadas N: 7.371.589,294 m e E: 

422.587,350 m, com azimute de 169°07'14" e distância de 12,11 deste segue até o ponto P-34 

definido pelas coordenadas N: 7.371.583,616 m e E: 422.593,816 m, com azimute de 

131°17'35" e distância de 8,60 deste segue até o ponto P-35 definido pelas coordenadas N: 

7.371.582,004 m e E: 422.605,676 m, com azimute de 97°44'14" e distância de 11,97 deste 

segue até o ponto P-36 definido pelas coordenadas N: 7.371.577,693 m e E: 422.619,360 m, 

com azimute de 107°29'15" e distância de 14,35 deste segue até o ponto P-37 definido pelas 

coordenadas N: 7.371.568,414 m e E: 422.629,334 m, com azimute de 132°55'50" e distância 

de 13,62 deste segue até o ponto P-38 definido pelas coordenadas N: 7.371.551,177 m e E: 

422.637,675 m, com azimute de 154°10'43" e distância de 19,15 deste segue até o ponto P-39 

definido pelas coordenadas N: 7.371.534,779 m e E: 422.640,936 m, com azimute de 

168°45'08" e distância de 16,72 deste segue até o ponto P-40 definido pelas coordenadas N: 

7.371.519,126 m e E: 422.638,550 m, com azimute de 188°40'06" e distância de 15,83 deste 

segue até o ponto P-41 definido pelas coordenadas N: 7.371.507,792 m e E: 422.627,481 m, 

com azimute de 224°19'15" e distância de 15,84 deste segue até o ponto P-42 definido pelas 

coordenadas N: 7.371.440,366 m e E: 422.534,471 m, com azimute de 234°03'46" e distância 

de 114,89 deste segue até o ponto P-1 definido pelas coordenadas N: 7.371.438,598 m e E: 

422.524,782 m, com azimute de 259°39'25" e distância de 9,85, fazendo limite pela lateral do 

Rio do Una do ponto 19 ao ponto 1. O perímetro acima descrito encerra uma área de 28.408,25 

m2 ou 2,840825 ha, esta descrição é a localização da restinga, fica a recomendação para a 

aplicação da lei vigente, Código Florestal Brasileiro Lei 12.651 de 25 maio de 2012, 

resoluções CONAMA nº 7 de 23 julho de 1996 e 303 de 20 de março de 2002, conforme 

Gerenciamento Costeiro do Litoral Norte (GERCO) 

 

. 

b)  - Bairro Camburi,  extensivo ao Camburizinho:- Descrição da localização da restinga da 

foz do Rio Cambury, Praia do Cambury e Praia do Camburizinho, Bairro do Cambury, 

Município de São Sebastião,   com amarração UTM SIRGAS 2000, tendo como referencia a 

Base Cartográfica Georreferenciada do Município, partindo do marco M-33, com monografia 

em anexo II (M-33): 

 

 

 

Medidas e Confrontações 

Localização da restinga na Foz do Rio Cambury / Praias de Cambury e Camburizinho 

 

 

 

 Inicia-se no ponto P-1, localizado na Praia de Camburizinho, definido pelas 

coordenadas UTM – SIRGAS 2000 – N: 7.370.231,860 m e E: 434.154,932 m, deste segue até o 

ponto P-2 definido pelas coordenadas N: 7.370.202,769 m e E: 434.151,292 m, com azimute de 
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187°07'54" e distância de 29,32 deste segue até o ponto P-3 definido pelas coordenadas N: 

7.370.175,722 m e E: 434.136,674 m, com azimute de 208°23'28" e distância de 30,74 deste 

segue até o ponto P-4 definido pelas coordenadas N: 7.370.148,542 m e E: 434.108,180 m, com 

azimute de 226°21'03" e distância de 39,38 deste segue até o ponto P-5 definido pelas 

coordenadas N: 7.370.118,181 m e E: 434.065,992 m, com azimute de 234°15'32" e distância 

de 51,98 deste segue até o ponto P-6 definido pelas coordenadas N: 7.370.104,236 m e E: 

434.031,645 m, com azimute de 247°54'10" e distância de 37,07 deste segue até o ponto P-7 

definido pelas coordenadas N: 7.370.099,482 m e E: 433.995,998 m, com azimute de 

262°24'14" e distância de 35,96 deste segue até o ponto P-8 definido pelas coordenadas N: 

7.370.105,543 m e E: 433.950,970 m, com azimute de 277°40'01" e distância de 45,43 deste 

segue até o ponto P-9 definido pelas coordenadas N: 7.370.114,551 m e E: 433.932,079 m, com 

azimute de 295°29'38" e distância de 20,93 deste segue até o ponto P-10 definido pelas 

coordenadas N: 7.370.134,637 m e E: 433.916,727 m, com azimute de 322°36'28" e distância 

de 25,28 deste segue até o ponto P-11 definido pelas coordenadas N: 7.370.157,587 m e E: 

433.914,411 m, com azimute de 354°14'18" e distância de 23,07 deste segue até o ponto P-12 

definido pelas coordenadas N: 7.370.195,842 m e E: 433.923,915 m, com azimute de 13°57'05" 

e distância de 39,42, fazendo limite pela Praia do Camburizinho e Praia de Cambury do ponto 

1 ao ponto 12, deste segue até o ponto P-13 definido pelas coordenadas N: 7.370.224,957 m e 

E: 433.939,072 m, com azimute de 27°30'04" e distância de 32,82 deste segue até o ponto P-14 

definido pelas coordenadas N: 7.370.246,662. m e E: 433.957,286 m, com azimute de 

40°00'08" e distância de 28,33 deste segue até o ponto P-15 definido pelas coordenadas N: 

7.370.269,037 m e E: 433.991,158 m, com azimute de 56°33'10" e distância de 40,60, deste 

segue até o ponto P-16 definido pelas coordenadas N: 7.370.284,280 m e E: 434.034,657 m, 

com azimute de 70°41'17" e distância de 46,09 deste segue até o ponto P-17 definido pelas 

coordenadas N: 7.370.287,996 m e E: 434.079,122 m, com azimute de 85°13'21" e distância de 

44,62 deste segue até o ponto P-18 definido pelas coordenadas N: 7.370.277,659 m e E: 

434.121,192 m, com azimute de 103°48'17" e distância de 43,32 deste segue até o ponto P-19 

definido pelas coordenadas N: 7.370.268,737 m e E: 434.135,421 m, com azimute de 

137°23'08" e distância de 17,79 deste segue até o ponto P-20 definido pelas coordenadas N: 

7.370.255,871 m e E: 434.147,257 m, com azimute de 137°23'08" e distância de 17,48 deste 

segue até o ponto P-1 definido pelas coordenadas N: 7.370.231,860 m e E: 434.154,932 m, 

fazendo limite pela foz do Rio Cambury do ponto 12 ao ponto 1, O perímetro acima descrito 

encerra uma área de 33.217,15 m2 ou 3,321715 ha, esta descrição é a localização da restinga, 

não exclui  a aplicação da lei vigente, Código Florestal Brasileiro Lei 12.651 de 25 maio de 

2012, resoluções CONAMA nº 7 de 23 julho de 1996 e 303 de 20 de março de 2002, conforme 

Gerenciamento Costeiro do Litoral Norte (GERCO). 

Artigo 2º- De toda e qualquer interferência,  na  abrangência dos 300 metros da linha 

de preamar máxima,  nas áreas citadas no artigo anterior deste Decreto,  a análise ambiental 

deverá  ser submetida à prévia   anuência do órgão ambiental do Estado de São Paulo, a  

CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental.  
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Artigo 3º-  São parte integrante e inseparável deste Decreto a monografia de marco 

geodésico  M-38 – anexo I, e a monografia de marco geodésico M-33, anexo II . 

 

Artigo 4º-  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
                       

São Sebastião,       15     de dezembro de 2014. 

 

  
 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra 

SAJUR/SEO/nsa 
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