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D E C R E T O  
Nº 8368/2021 

 

“Dispõe sobre a rerratificação do Decreto nº. 
2743/2003.” 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições 

legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º - A rerratificação da ementa e do artigo 1º, do Decreto nº. 2343/2003, de 30 de janeiro 

de 2003, conforme segue:  

 

“É declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável, o imóvel cuja área 

assim se descreve e se caracteriza: Inicia-se no ponto 0 definido pelas coordenadas N: 7349.826,569 

me E 136,804,781 m, confrontando com imóvel de quem de direito, deste segue até o ponto I definido 

pelas coordenadas N: 7.369.82: 527 m. E: 436.808,849 m, com azimute de 13448'54" e distância de 

5,74m; este ponto 2 definido pelas coordenadas N: 7-369.810,666 m e E: 436.823.210 m com azimute 

de 129º33'13" e distância de 18,63m; deste segue até o ponto 3 definidos pelas coordenadas N: 

7.369.817,634 m e E: 436.830,647 m, com azimute de 46º52'06" distância de 10,19m; deste segue até 

o ponto 4 definido pelas coordenadas N: 7.369.816,152 m e E: 436.832,015 m. com azimute de 

137°16'53" e distância de 2,02m; deste segue até o ponto 5 definido pelas coordenadas N: 

7.369,810,496 m c E: 436.837,669 m, com azimute de 135°00'48" e distância de 8,00m; deste segue 

até o ponto 6 definido pelas coordenadas N: 7.369.772,959 m e E: 436.875,181 m. com azimute de 

135°01'10" e distância de 53,07m; agora confrontando com Rio Boiçucanga: deste segue até o ponto 7 

definido pelas coordenadas N: 7.369.763,903 me E: 436.876,813 m, com azimute de 1694704" e 

distância de 9,20m; deste segue até o ponto 8 definido pelas coordenadas N: 7.369.747,288 m e E: 

436.884,416 m, com azimute de 155°24'42" e distância de 18,27m; deste segue até o ponto 9 definido 

pelas coordenadas N: 7.369.735,548 m c E: 436.885,922 m, com azimute de 172°41'09" e distância de 

11,84m; deste segue até o ponto 10 definido pelas coordenadas N 7.369.731,367 m e E: 436.885.575 

m. com azimute de 184°44'39" e distância de 4,20m; deste segue até o ponto 11 definido pelas 
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coordenadas N: 7.369.726,358 E: 436.885,892 m, com azimute de 176°23'04" e distância de 5,02m; 

dese segue até o ponto 12 definido pelas coordenadas N: 7.369.722,301 m e E 436.885,833 m, com 

azimute de 180°49'30" c distância de 4,06m; deste segue até o ponto 13 definido pelas coordenadas N: 

7.369.716,684 m e E: 436.885,602 in. com azimute de 182°21'48" e distância de 5,62m; deste segue 

até o ponto 14 definido pelas coordenadas N: 7.369.708,845 me E: 436.885,710 m, com azimute de 

179°12'22" e distância de 7,84m; agora confrontando com propriedade de Sebastião da Costa Vilar, 

Estrada do Cascalho nº 260, Boiçucanga, São Sebastião - SP, deste segue até o ponto 15 definido 

pelas coordenadas N: 7.369.768,177 m e E: 436.826,677 m, com azimute de 315 08'40" e distância de 

10:24, 25/10/2021] Thiago: 83,70m; deste segue até o ponto 16 definido pelas coordenadas N: 

7.369.783,325 me E: 436.811,604 m, com azimute de 315 08'40" e distância de 21,37m; deste segue 

até o ponto 17 definido pelas coordenadas N: 7.369,806,704 me 1: 436.787,265 e, com azimute de 

313°50'52" e distância de 33,75m; agora confrontando com Estrada do Cascalho; deste segue até o 

ponto 0 definido pelas coordenadas N: 7.369.826,569 me 1436.804,781 m. com azimute de 41 24'11" e 

distância de 26,48m .O perímetro acima descrito encerra uma área de 4.176,50 m².” 

 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições 

contrárias em especial no Decreto Municipal n.º 2743/2003. 

 

São Sebastião, 08 de novembro de 2021. 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 

 


