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D E C R E T O  
Nº 8407/2021 

 
 
“Declara reservada para fins de utilidade 
pública e interesse turístico para 
implementação de trilha e mirante que segue 
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 no Bairro de 

Maresias no local que segue abaixo, 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º - Fica reservada para fins de utilidade pública e interesse social a seguinte área:  

 

I - Rua das Gaivotas s/n, Maresias - sem registro constante do Cartório de Registro de Imóveis 

da Comarca de São Sebastião.  

 

Parágrafo único - A área acima está 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 área:  

Inicia-se no ponto 0 definido pelas coordenadas N: 7.368.295,941 m e E: 443.614,114 m, 

confrontando com , deste segue até o ponto 1 definido pelas coordenadas N: 7.368.295,562 m e E: 

443.619,099 m, com azimute de 94°21'05" e distância de 5,00m; deste segue até o ponto 2 definido 

pelas coordenadas N: 7.368.285,908 m e E: 443.618,365 m, com azimute de 184°21'05" e distância de 

9,68m; deste segue até o ponto 3 definido pelas coordenadas N: 7.368.276,479 m e E: 443.621,775 m, 

com azimute de 160°07'05" e distância de 10,03m; deste segue até o ponto 4 definido pelas 

coordenadas N: 7.368.265,111 m e E: 443.620,621 m, com azimute de 185°47'43" e distância de 

11,43m; deste segue até o ponto 5 definido pelas coordenadas N: 7.368.254,525 m e E: 443.618,074 
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m, com azimute de 193°31'40" e distância de 10,89m; deste segue até o ponto 6 definido pelas 

coordenadas N: 7.368.237,192 m e E: 443.613,824 m, com azimute de 193°46'37" e distância de 

17,85m; deste segue até o ponto 7 definido pelas coordenadas N: 7.368.226,963 m e E: 443.609,933 

m, com azimute de 200°49'30" e distância de 10,94m; deste segue até o ponto 8 definido pelas 

coordenadas N: 7.368.216,395 m e E: 443.608,854 m, com azimute de 185°49'51" e distância de 

10,62m; deste segue até o ponto 9 definido pelas coordenadas N: 7.368.208,825 m e E: 443.609,503 

m, com azimute de 175°05'47" e distância de 7,60m; deste segue até o ponto 10 definido pelas 

coordenadas N: 7.368.199,922 m e E: 443.611,331 m, com azimute de 168°23'59" e distância de 

9,09m; deste segue até o ponto 11 definido pelas coordenadas N: 7.368.190,113 m e E: 443.611,810 

m, com azimute de 177°12'18" e distância de 9,82m; deste segue até o ponto 12 definido pelas 

coordenadas N: 7.368.179,393 m e E: 443.609,703 m, com azimute de 191°07'01" e distância de 

10,93m; deste segue até o ponto 13 definido pelas coordenadas N: 7.368.169,963 m e E: 443.606,687 

m, com azimute de 197°44'11" e distância de 9,90m; deste segue até o ponto 14 definido pelas 

coordenadas N: 7.368.160,651 m e E: 443.607,382 m, com azimute de 175°43'41" e distância de 

9,34m; deste segue até o ponto 15 definido pelas coordenadas N: 7.368.150,415 m e E: 443.610,495 

m, com azimute de 163°05'12" e distância de 10,70m; deste segue até o ponto 16 definido pelas 

coordenadas N: 7.368.131,188 m e E: 443.605,729 m, com azimute de 193°55'28" e distância de 

19,81m; deste segue até o ponto 17 definido pelas coordenadas N: 7.368.121,415 m e E: 443.604,167 

m, com azimute de 189°04'47" e distância de 9,90m; deste segue até o ponto 18 definido pelas 

coordenadas N: 7.368.110,176 m e E: 443.601,421 m, com azimute de 193°43'39" e distância de 

11,57m; deste segue até o ponto 19 definido pelas coordenadas N: 7.368.099,227 m e E: 443.598,916 

m, com azimute de 192°53'17" e distância de 11,23m; deste segue até o ponto 20 definido pelas 

coordenadas N: 7.368.088,105 m e E: 443.596,068 m, com azimute de 194°21'50" e distância de 

11,48m; deste segue até o ponto 21 definido pelas coordenadas N: 7.368.078,720 m e E: 443.592,655 

m, com azimute de 199°58'59" e distância de 9,99m; deste segue até o ponto 22 definido pelas 

coordenadas N: 7.368.068,737 m e E: 443.595,066 m, com azimute de 166°25'08" e distância de 

10,27m; deste segue até o ponto 23 definido pelas coordenadas N: 7.368.057,799 m e E: 443.593,838 

m, com azimute de 186°24'22" e distância de 11,01m; deste segue até o ponto 24 definido pelas 

coordenadas N: 7.368.048,287 m e E: 443.592,945 m, com azimute de 185°22'02" e distância de 

9,55m; deste segue até o ponto 25 definido pelas coordenadas N: 7.368.040,880 m e E: 443.597,828 

m, com azimute de 146°36'02" e distância de 8,87m; deste segue até o ponto 26 definido pelas 

coordenadas N: 7.368.035,209 m e E: 443.603,941 m, com azimute de 132°51'10" e distância de 
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8,34m; deste segue até o ponto 27 definido pelas coordenadas N: 7.368.028,685 m e E: 443.611,321 

m, com azimute de 131°28'30" e distância de 9,85m; deste segue até o ponto 28 definido pelas 

coordenadas N: 7.368.014,651 m e E: 443.612,725 m, com azimute de 174°17'06" e distância de 

14,10m; deste segue até o ponto 29 definido pelas coordenadas N: 7.368.005,064 m e E: 443.606,457 

m, com azimute de 213°10'44" e distância de 11,45m; deste segue até o ponto 30 definido pelas 

coordenadas N: 7.367.997,339 m e E: 443.599,088 m, com azimute de 223°38'50" e distância de 

10,68m; deste segue até o ponto 31 definido pelas coordenadas N: 7.367.990,849 m e E: 443.591,121 

m, com azimute de 230°50'02" e distância de 10,28m; deste segue até o ponto 32 definido pelas 

coordenadas N: 7.367.983,684 m e E: 443.583,603 m, com azimute de 226°22'35" e distância de 

10,39m; deste segue até o ponto 33 definido pelas coordenadas N: 7.367.954,165 m e E: 443.584,651 

m, com azimute de 177°58'02" e distância de 29,54m; deste segue até o ponto 34 definido pelas 

coordenadas N: 7.367.934,454 m e E: 443.572,086 m, com azimute de 212°30'53" e distância de 

23,37m; deste segue até o ponto 35 definido pelas coordenadas N: 7.367.925,518 m e E: 443.566,233 

m, com azimute de 213°13'32" e distância de 10,68m; deste segue até o ponto 36 definido pelas 

coordenadas N: 7.367.916,327 m e E: 443.561,806 m, com azimute de 205°43'11" e distância de 

10,20m; deste segue até o ponto 37 definido pelas coordenadas N: 7.367.906,184 m e E: 443.560,021 

m, com azimute de 189°58'54" e distância de 10,30m; deste segue até o ponto 38 definido pelas 

coordenadas N: 7.367.896,543 m e E: 443.555,841 m, com azimute de 203°26'14" e distância de 

10,51m; deste segue até o ponto 39 definido pelas coordenadas N: 7.367.886,969 m e E: 443.551,145 

m, com azimute de 206°07'58" e distância de 10,66m; deste segue até o ponto 40 definido pelas 

coordenadas N: 7.367.877,522 m e E: 443.551,564 m, com azimute de 177°27'37" e distância de 

9,46m; deste segue até o ponto 41 definido pelas coordenadas N: 7.367.867,460 m e E: 443.551,908 

m, com azimute de 178°02'20" e distância de 10,07m; deste segue até o ponto 42 definido pelas 

coordenadas N: 7.367.857,524 m e E: 443.552,444 m, com azimute de 176°54'49" e distância de 

9,95m; deste segue até o ponto 43 definido pelas coordenadas N: 7.367.839,052 m e E: 443.556,819 

m, com azimute de 166°40'29" e distância de 18,98m; deste segue até o ponto 44 definido pelas 

coordenadas N: 7.367.829,327 m e E: 443.560,115 m, com azimute de 161°16'36" e distância de 

10,27m; deste segue até o ponto 45 definido pelas coordenadas N: 7.367.818,040 m e E: 443.562,839 

m, com azimute de 166°26'08" e distância de 11,61m; deste segue até o ponto 46 definido pelas 

coordenadas N: 7.367.807,026 m e E: 443.561,418 m, com azimute de 187°20'49" e distância de 

11,10m; deste segue até o ponto 47 definido pelas coordenadas N: 7.367.797,000 m e E: 443.554,666 

m, com azimute de 213°57'30" e distância de 12,09m; deste segue até o ponto 48 definido pelas 
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coordenadas N: 7.367.788,964 m e E: 443.546,453 m, com azimute de 225°37'22" e distância de 

11,49m; deste segue até o ponto 49 definido pelas coordenadas N: 7.367.785,290 m e E: 443.535,157 

m, com azimute de 251°59'11" e distância de 11,88m; deste segue até o ponto 50 definido pelas 

coordenadas N: 7.367.782,594 m e E: 443.525,285 m, com azimute de 254°43'31" e distância de 

10,23m; deste segue até o ponto 51 definido pelas coordenadas N: 7.367.779,713 m e E: 443.516,410 

m, com azimute de 252°00'53" e distância de 9,33m; deste segue até o ponto 52 definido pelas 

coordenadas N: 7.367.772,580 m e E: 443.510,893 m, com azimute de 217°42'51" e distância de 

9,02m; deste segue até o ponto 53 definido pelas coordenadas N: 7.367.762,798 m e E: 443.506,703 

m, com azimute de 203°11'19" e distância de 10,64m; deste segue até o ponto 54 definido pelas 

coordenadas N: 7.367.756,174 m e E: 443.497,361 m, com azimute de 234°39'36" e distância de 

11,45m; deste segue até o ponto 55 definido pelas coordenadas N: 7.367.751,546 m e E: 443.488,624 

m, com azimute de 242°05'29" e distância de 9,89m; deste segue até o ponto 56 definido pelas 

coordenadas N: 7.367.745,070 m e E: 443.481,136 m, com azimute de 229°08'46" e distância de 

9,90m; deste segue até o ponto 57 definido pelas coordenadas N: 7.367.738,045 m e E: 443.473,242 

m, com azimute de 228°19'49" e distância de 10,57m; deste segue até o ponto 58 definido pelas 

coordenadas N: 7.367.729,794 m e E: 443.467,420 m, com azimute de 215°12'36" e distância de 

10,10m; deste segue até o ponto 59 definido pelas coordenadas N: 7.367.722,353 m e E: 443.460,209 

m, com azimute de 224°06'07" e distância de 10,36m; deste segue até o ponto 60 definido pelas 

coordenadas N: 7.367.714,966 m e E: 443.451,701 m, com azimute de 229°01'52" e distância de 

11,27m; deste segue até o ponto 61 definido pelas coordenadas N: 7.367.708,910 m e E: 443.443,003 

m, com azimute de 235°09'10" e distância de 10,60m; deste segue até o ponto 62 definido pelas 

coordenadas N: 7.367.702,491 m e E: 443.434,634 m, com azimute de 232°30'47" e distância de 

10,55m; deste segue até o ponto 63 definido pelas coordenadas N: 7.367.698,420 m e E: 443.423,964 

m, com azimute de 249°06'59" e distância de 11,42m; deste segue até o ponto 64 definido pelas 

coordenadas N: 7.367.697,837 m e E: 443.413,957 m, com azimute de 266°39'55" e distância de 

10,02m; deste segue até o ponto 65 definido pelas coordenadas N: 7.367.693,048 m e E: 443.405,225 

m, com azimute de 241°15'20" e distância de 9,96m; deste segue até o ponto 66 definido pelas 

coordenadas N: 7.367.687,169 m e E: 443.396,934 m, com azimute de 234°39'34" e distância de 

10,16m; deste segue até o ponto 67 definido pelas coordenadas N: 7.367.679,057 m e E: 443.389,635 

m, com azimute de 221°58'58" e distância de 10,91m; deste segue até o ponto 68 definido pelas 

coordenadas N: 7.367.676,167 m e E: 443.379,265 m, com azimute de 254°25'43" e distância de 

10,77m; deste segue até o ponto 69 definido pelas coordenadas N: 7.367.670,571 m e E: 443.371,172 
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m, com azimute de 235°20'09" e distância de 9,84m; deste segue até o ponto 70 definido pelas 

coordenadas N: 7.367.664,084 m e E: 443.363,443 m, com azimute de 229°59'22" e distância de 

10,09m; deste segue até o ponto 71 definido pelas coordenadas N: 7.367.667,913 m e E: 443.360,229 

m, com azimute de 319°59'22" e distância de 5,00m; deste segue até o ponto 72 definido pelas 

coordenadas N: 7.367.674,551 m e E: 443.368,136 m, com azimute de 49°59'22" e distância de 

10,32m; deste segue até o ponto 73 definido pelas coordenadas N: 7.367.680,758 m e E: 443.377,112 

m, com azimute de 55°20'09" e distância de 10,91m; deste segue até o ponto 74 definido pelas 

coordenadas N: 7.367.683,483 m e E: 443.386,891 m, com azimute de 74°25'43" e distância de 

10,15m; deste segue até o ponto 75 definido pelas coordenadas N: 7.367.690,926 m e E: 443.393,589 

m, com azimute de 41°58'58" e distância de 10,01m; deste segue até o ponto 76 definido pelas 

coordenadas N: 7.367.697,293 m e E: 443.402,568 m, com azimute de 54°39'34" e distância de 

11,01m; deste segue até o ponto 77 definido pelas coordenadas N: 7.367.702,763 m e E: 443.412,541 

m, com azimute de 61°15'20" e distância de 11,37m; deste segue até o ponto 78 definido pelas 

coordenadas N: 7.367.703,367 m e E: 443.422,903 m, com azimute de 86°39'55" e distância de 

10,38m; deste segue até o ponto 79 definido pelas coordenadas N: 7.367.706,903 m e E: 443.432,170 

m, com azimute de 69°06'59" e distância de 9,92m; deste segue até o ponto 80 definido pelas 

coordenadas N: 7.367.712,948 m e E: 443.440,052 m, com azimute de 52°30'47" e distância de 9,93m; 

deste segue até o ponto 81 definido pelas coordenadas N: 7.367.718,917 m e E: 443.448,625 m, com 

azimute de 55°09'10" e distância de 10,45m; deste segue até o ponto 82 definido pelas coordenadas N: 

7.367.725,988 m e E: 443.456,768 m, com azimute de 49°01'52" e distância de 10,78m; deste segue 

até o ponto 83 definido pelas coordenadas N: 7.367.732,995 m e E: 443.463,559 m, com azimute de 

44°06'07" e distância de 9,76m; deste segue até o ponto 84 definido pelas coordenadas N: 

7.367.741,397 m e E: 443.469,488 m, com azimute de 35°12'36" e distância de 10,28m; deste segue 

até o ponto 85 definido pelas coordenadas N: 7.367.748,829 m e E: 443.477,838 m, com azimute de 

48°19'49" e distância de 11,18m; deste segue até o ponto 86 definido pelas coordenadas N: 

7.367.755,699 m e E: 443.485,782 m, com azimute de 49°08'46" e distância de 10,50m; deste segue 

até o ponto 87 definido pelas coordenadas N: 7.367.760,440 m e E: 443.494,734 m, com azimute de 

62°05'29" e distância de 10,13m; deste segue até o ponto 88 definido pelas coordenadas N: 

7.367.766,062 m e E: 443.502,662 m, com azimute de 54°39'36" e distância de 9,72m; deste segue até 

o ponto 89 definido pelas coordenadas N: 7.367.775,134 m e E: 443.506,548 m, com azimute de 

23°11'19" e distância de 9,87m; deste segue até o ponto 90 definido pelas coordenadas N: 

7.367.783,992 m e E: 443.513,398 m, com azimute de 37°42'51" e distância de 11,20m; deste segue 
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até o ponto 91 definido pelas coordenadas N: 7.367.787,387 m e E: 443.523,854 m, com azimute de 

72°00'53" e distância de 10,99m; deste segue até o ponto 92 definido pelas coordenadas N: 

7.367.790,082 m e E: 443.533,724 m, com azimute de 74°43'31" e distância de 10,23m; deste segue 

até o ponto 93 definido pelas coordenadas N: 7.367.793,356 m e E: 443.543,794 m, com azimute de 

71°59'11" e distância de 10,59m; deste segue até o ponto 94 definido pelas coordenadas N: 

7.367.800,216 m e E: 443.550,804 m, com azimute de 45°37'22" e distância de 9,81m; deste segue até 

o ponto 95 definido pelas coordenadas N: 7.367.808,839 m e E: 443.556,611 m, com azimute de 

33°57'30" e distância de 10,40m; deste segue até o ponto 96 definido pelas coordenadas N: 

7.367.817,764 m e E: 443.557,762 m, com azimute de 7°20'49" e distância de 9,00m; deste segue até 

o ponto 97 definido pelas coordenadas N: 7.367.827,935 m e E: 443.555,308 m, com azimute de 

346°26'08" e distância de 10,46m; deste segue até o ponto 98 definido pelas coordenadas N: 

7.367.837,671 m e E: 443.552,008 m, com azimute de 341°16'36" e distância de 10,28m; deste segue 

até o ponto 99 definido pelas coordenadas N: 7.367.856,808 m e E: 443.547,475 m, com azimute de 

346°40'29" e distância de 19,67m; deste segue até o ponto 100 definido pelas coordenadas N: 

7.367.867,240 m e E: 443.546,913 m, com azimute de 356°54'49" e distância de 10,45m; deste segue 

até o ponto 101 definido pelas coordenadas N: 7.367.877,325 m e E: 443.546,567 m, com azimute de 

358°02'20" e distância de 10,09m; deste segue até o ponto 102 definido pelas coordenadas N: 

7.367.888,024 m e E: 443.546,093 m, com azimute de 357°27'37" e distância de 10,71m; deste segue 

até o ponto 103 definido pelas coordenadas N: 7.367.898,640 m e E: 443.551,301 m, com azimute de 

26°07'58" e distância de 11,82m; deste segue até o ponto 104 definido pelas coordenadas N: 

7.367.907,631 m e E: 443.555,199 m, com azimute de 23°26'14" e distância de 9,80m; deste segue até 

o ponto 105 definido pelas coordenadas N: 7.367.917,874 m e E: 443.557,001 m, com azimute de 

9°58'54" e distância de 10,40m; deste segue até o ponto 106 definido pelas coordenadas N: 

7.367.927,983 m e E: 443.561,871 m, com azimute de 25°43'11" e distância de 11,22m; deste segue 

até o ponto 107 definido pelas coordenadas N: 7.367.936,363 m e E: 443.567,360 m, com azimute de 

33°13'32" e distância de 10,02m; deste segue até o ponto 108 definido pelas coordenadas N: 

7.367.945,441 m e E: 443.569,087 m, com azimute de 10°46'09" e distância de 9,24m; deste segue até 

o ponto 109 definido pelas coordenadas N: 7.367.955,895 m e E: 443.567,612 m, com azimute de 

351°58'24" e distância de 10,56m; deste segue até o ponto 110 definido pelas coordenadas N: 

7.367.967,676 m e E: 443.570,355 m, com azimute de 13°06'08" e distância de 12,10m; deste segue 

até o ponto 111 definido pelas coordenadas N: 7.367.977,492 m e E: 443.573,818 m, com azimute de 

19°26'05" e distância de 10,41m; deste segue até o ponto 112 definido pelas coordenadas N: 
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7.367.986,871 m e E: 443.579,700 m, com azimute de 32°05'37" e distância de 11,07m; deste segue 

até o ponto 113 definido pelas coordenadas N: 7.367.994,603 m e E: 443.587,812 m, com azimute de 

46°22'35" e distância de 11,21m; deste segue até o ponto 114 definido pelas coordenadas N: 

7.368.001,017 m e E: 443.595,687 m, com azimute de 50°50'02" e distância de 10,16m; deste segue 

até o ponto 115 definido pelas coordenadas N: 7.368.008,184 m e E: 443.602,523 m, com azimute de 

43°38'50" e distância de 9,90m; deste segue até o ponto 116 definido pelas coordenadas N: 

7.368.015,910 m e E: 443.607,575 m, com azimute de 33°10'44" e distância de 9,23m; deste segue até 

o ponto 117 definido pelas coordenadas N: 7.368.026,237 m e E: 443.606,541 m, com azimute de 

354°17'06" e distância de 10,38m; deste segue até o ponto 118 definido pelas coordenadas N: 

7.368.031,503 m e E: 443.600,584 m, com azimute de 311°28'30" e distância de 7,95m; deste segue 

até o ponto 119 definido pelas coordenadas N: 7.368.037,624 m e E: 443.593,986 m, com azimute de 

312°51'10" e distância de 9,00m; deste segue até o ponto 120 definido pelas coordenadas N: 

7.368.047,003 m e E: 443.587,802 m, com azimute de 326°36'02" e distância de 11,23m; deste segue 

até o ponto 121 definido pelas coordenadas N: 7.368.058,312 m e E: 443.588,865 m, com azimute de 

5°22'02" e distância de 11,36m; deste segue até o ponto 122 definido pelas coordenadas N: 

7.368.068,420 m e E: 443.589,999 m, com azimute de 6°24'22" e distância de 10,17m; deste segue até 

o ponto 123 definido pelas coordenadas N: 7.368.079,011 m e E: 443.587,441 m, com azimute de 

346°25'08" e distância de 10,90m; deste segue até o ponto 124 definido pelas coordenadas N: 

7.368.089,583 m e E: 443.591,285 m, com azimute de 19°58'59" e distância de 11,25m; deste segue 

até o ponto 125 definido pelas coordenadas N: 7.368.100,405 m e E: 443.594,056 m, com azimute de 

14°21'50" e distância de 11,17m; deste segue até o ponto 126 definido pelas coordenadas N: 

7.368.111,327 m e E: 443.596,555 m, com azimute de 12°53'17" e distância de 11,20m; deste segue 

até o ponto 127 definido pelas coordenadas N: 7.368.122,404 m e E: 443.599,261 m, com azimute de 

13°43'39" e distância de 11,40m; deste segue até o ponto 128 definido pelas coordenadas N: 

7.368.132,186 m e E: 443.600,825 m, com azimute de 9°04'47" e distância de 9,91m; deste segue até 

o ponto 129 definido pelas coordenadas N: 7.368.150,279 m e E: 443.605,310 m, com azimute de 

13°55'28" e distância de 18,64m; deste segue até o ponto 130 definido pelas coordenadas N: 

7.368.159,727 m e E: 443.602,438 m, com azimute de 343°05'12" e distância de 9,87m; deste segue 

até o ponto 131 definido pelas coordenadas N: 7.368.170,560 m e E: 443.601,628 m, com azimute de 

355°43'41" e distância de 10,86m; deste segue até o ponto 132 definido pelas coordenadas N: 

7.368.180,640 m e E: 443.604,852 m, com azimute de 17°44'11" e distância de 10,58m; deste segue 

até o ponto 133 definido pelas coordenadas N: 7.368.190,479 m e E: 443.606,786 m, com azimute de 
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11°07'01" e distância de 10,03m; deste segue até o ponto 134 definido pelas coordenadas N: 

7.368.199,294 m e E: 443.606,355 m, com azimute de 357°12'18" e distância de 8,83m; deste segue 

até o ponto 135 definido pelas coordenadas N: 7.368.208,106 m e E: 443.604,546 m, com azimute de 

348°23'59" e distância de 9,00m; deste segue até o ponto 136 definido pelas coordenadas N: 

7.368.216,435 m e E: 443.603,832 m, com azimute de 355°05'47" e distância de 8,36m; deste segue 

até o ponto 137 definido pelas coordenadas N: 7.368.228,125 m e E: 443.605,026 m, com azimute de 

5°49'51" e distância de 11,75m; deste segue até o ponto 138 definido pelas coordenadas N: 

7.368.238,682 m e E: 443.609,041 m, com azimute de 20°49'30" e distância de 11,29m; deste segue 

até o ponto 139 definido pelas coordenadas N: 7.368.255,705 m e E: 443.613,215 m, com azimute de 

13°46'37" e distância de 17,53m; deste segue até o ponto 140 definido pelas coordenadas N: 

7.368.265,952 m e E: 443.615,680 m, com azimute de 13°31'40" e distância de 10,54m; deste segue 

até o ponto 141 definido pelas coordenadas N: 7.368.275,850 m e E: 443.616,685 m, com azimute de 

5°47'43" e distância de 9,95m; deste segue até o ponto 142 definido pelas coordenadas N: 

7.368.285,217 m e E: 443.613,298 m, com azimute de 340°07'05" e distância de 9,96m; deste segue 

até o ponto 0 definido pelas coordenadas N: 7.368.295,941 m e E: 443.614,114 m, com azimute de 

4°21'05" e distância de 10,76m; .O perímetro acima descrito encerra uma área de 4.186,34 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. 
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§ 4º - Ficam autorizadas quaisquer medidas administrativas e judiciais, inclusive para imissão, 

manutenção e reintegração de posse, para o completo cumprimento do objetivo 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 

 

 

 


