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D E C R E T O 
Nº 8406/2021 

 
 
“Declara reservadas para fins de utilidade pública 
e interesse turístico para implementação de 
trilhas e mirantes que seguem em área maior de 
domínio municipal.” 
 
 

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

legais, em conformidade com A Lei 263/2021, bem como diretrizes da política de Turismo e Desporto e 

Lazer para o desenvolvimento, fortalecimento e estruturação de trilhas e mirantes na Enseada no locais que 

seguem abaixo. 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º - Fica reservada para fins de utilidade pública e interesse social área localizada na Av 

Prefeito Armando Datino, sem número, bairro da Enseada, neste Município, situada em área maior de 

propriedade do Município de São Sebastião, sem número constante do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de São Sebastião. 

 

Descrição periférica da àrea:  

 Inicia-se no ponto 1 definido pelas coordenadas N: 7.376.183,224 m e E: 458.253,035 m, 

confrontando com Avenida Prefeito Armando Datino, deste segue até o ponto 2 definido pelas 

coordenadas N: 7.376.184,019 m e E: 458.251,975 m, com azimute de 306°50'51" e distância de 1,32m; 

deste segue até o ponto 3 definido pelas coordenadas N: 7.376.186,651 m e E: 458.247,571 m, em arco de 

5,13 m, com raio de 16143544,941 m; agora confrontando com Proprietário Roberto Ciampolini e outros, 

I.C: 3134.361.6476.0002.0000, Avenida Prefeito Armando Datino; deste segue até o ponto 4 definido 

pelas coordenadas N: 7.376.185,347 m e E: 458.251,351 m, com azimute de  109°02'24" e distância de 

4,00 m; deste segue até o ponto 5 definido pelas coordenadas N: 7.376.185,600 m e E: 458.252,939 m, 

em arco de 1,67 m, com raio de 1,71 m; deste segue até o ponto 6 definido pelas coordenadas N: 

7.376.186,352 m e E: 458.253,935 m, com azimute de   52°57'45" e distância de 1,25m; deste segue até o 

ponto 7 definido pelas coordenadas N: 7.376.187,104 m e E: 458.254,932 m, com azimute de   52°57'45" e 

distância de 1,25m; deste segue até o ponto 8 definido pelas coordenadas N: 7.376.189,939 m e E: 

458.254,778 m, em arco de 3,34 m, com raio de 1,71 m; deste segue até o ponto 9 definido pelas 

coordenadas N: 7.376.191,177 m e E: 458.252,717 m, com azimute de  301°00'36" e distância de 2,40m; 
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deste segue até o ponto 10 definido pelas coordenadas N: 7.376.192,416 m e E: 458.250,656 m, com 

azimute de  301°00'36" e distância de 2,40m; deste segue até o ponto 11 definido pelas coordenadas N: 

7.376.193,168 m e E: 458.249,833 m, em arco de 1,12 m, com raio de 2,95 m; deste segue até o ponto 12 

definido pelas coordenadas N: 7.376.195,281 m e E: 458.248,269 m, com azimute de  323°29'32" e 

distância de 2,63m; deste segue até o ponto 13 definido pelas coordenadas N: 7.376.197,395 m e E: 

458.246,705 m, com azimute de  323°29'32" e distância de 2,63m; deste segue até o ponto 14 definido 

pelas coordenadas N: 7.376.198,520 m e E: 458.244,811 m, em arco de 2,26 m, com raio de 2,82 m; deste 

segue até o ponto 15 definido pelas coordenadas N: 7.376.199,235 m e E: 458.239,766 m, com azimute de  

278°03'58" e distância de 5,09m; deste segue até o ponto 16 definido pelas coordenadas N: 

7.376.202,138 m e E: 458.236,054 m, em arco de 4,77 m, com raio de 8,53 m; deste segue até o ponto 17 

definido pelas coordenadas N: 7.376.203,336 m e E: 458.235,932 m, com azimute de  354°10'09" e 

distância de 1,20m; deste segue até o ponto 18 definido pelas coordenadas N: 7.376.203,336 m e E: 

458.232,557 m, com azimute de  270°00'00" e distância de 3,37m; deste segue até o ponto 19 definido 

pelas coordenadas N: 7.376.206,336 m e E: 458.232,556 m, com azimute de  359°58'48" e distância de 

3,00m; deste segue até o ponto 20 definido pelas coordenadas N: 7.376.206,336 m e E: 458.237,126 m, 

com azimute de   90°00'00" e distância de 4,57m; deste segue até o ponto 21 definido pelas coordenadas 

N: 7.376.203,336 m e E: 458.237,127 m, com azimute de  179°58'48" e distância de 3,00m; deste segue 

até o ponto 22 definido pelas coordenadas N: 7.376.200,959 m e E: 458.239,813 m, em arco de 3,667 m, 

com raio de 5,04 m; deste segue até o ponto 23 definido pelas coordenadas N: 7.376.200,539 m e E: 

458.242,786 m, com azimute de   98°03'10" e distância de 3,00m; deste segue até o ponto 24 definido 

pelas coordenadas N: 7.376.200,118 m e E: 458.245,759 m, com azimute de   98°03'10" e distância de 

3,00m; deste segue até o ponto 25 definido pelas coordenadas N: 7.376.198,989 m e E: 458.247,656 m, 

em arco de 2,27 m, com raio de 2,85 m; deste segue até o ponto 26 definido pelas coordenadas N: 

7.376.196,725 m e E: 458.249,331 m, com azimute de  143°30'09" e distância de 2,817m; deste segue até 

o ponto 27 definido pelas coordenadas N: 7.376.194,460 m e E: 458.251,006 m, com azimute de  

143°30'09" e distância de 2,82m; deste segue até o ponto 28 definido pelas coordenadas N: 

7.376.193,714 m e E: 458.251,834 m, em arco de 1,12 m, com raio de 2,76 m; deste segue até o ponto 29 

definido pelas coordenadas N: 7.376.192,755 m e E: 458.253,424 m, com azimute de  121°05'29" e 

distância de 1,86m; deste segue até o ponto 30 definido pelas coordenadas N: 7.376.191,797 m e E: 

458.255,013 m, com azimute de  121°05'29" e distância de 1,86m; deste segue até o ponto 31 definido 

pelas coordenadas N: 7.376.185,826 m e E: 458.256,740 m, em arco de 7,08 m, com raio de 4,06 m; deste 

segue até o ponto 32 definido pelas coordenadas N: 7.376.183,525 m e E: 458.253,693 m, com azimute de  

232°57'06" e distância de 3,82m; deste segue até o ponto 33 definido pelas coordenadas N: 7.376.183,361 

m e E: 458.253,430 m, com azimute de  238°00'55" e distância de 0,31m; deste segue até o ponto 1 
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definido pelas coordenadas N: 7.376.183,224 m e E: 458.253,035 m, com azimute de  250°54'26" e 

distância de 0,42m; .O perímetro acima descrito encerra uma área de 74,27 m².  

 

Art. 2º - A reserva ora declarada é essencial para o atendimento de interesse público e social e 

veda a possibilidade de regularização fundiária de quaisquer ocupações de particulares preexistentes sobre 

a área objeto deste Decreto. 

 

§ 1º - As benfeitorias existentes na área, desde que comprovadamente autorizadas pelo Poder 

Público e construídas até a publicação deste Decreto, serão indenizáveis após a devida apuração em 

regular processo administrativo. 

 

§ 2º - Ficam cancelados todos os cadastros imobiliários municipais existentes sobre a área objeto 

deste Decreto, devendo a apuração quanto a eventual restituição de indébito de impostos e taxas já pagos 

no corrente ano ser realizada em regular processo administrativo. 

 

§ 3º - Fica determinado o cercamento e a instalação de placas na área objeto do presente Decreto 

com as informações necessárias ao esclarecimento da população. 

 

§ 4º - Ficam autorizadas quaisquer medidas administrativas e judiciais, inclusive para imissão, 

manutenção e reintegração posse, para o completo cumprimento dos objetivos do presente Decreto.  

 

Art. 3º - As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotação 

orçamentária própria. 

 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Sebastião, 17 de dezembro de 2021. 

 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 

 


