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D E C R E T O  
Nº 8409/2021 

 
 
“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 Camburi 

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 Estrada das Pedras, Camburi – 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: 7.374.604,515 m e E: 437.256,945 m, 

confrontando com , deste segue até o ponto 1 definido pelas coordenadas N: 7.374.600,993 m e E: 

437.253,396 m, com azimute de 225°13'35" e distância de 5,00m; deste segue até o ponto 2 definido 

pelas coordenadas N: 7.374.616,795 m e E: 437.237,718 m, com azimute de 315°13'35" e distância de 

22,26m; deste segue até o ponto 3 definido pelas coordenadas N: 7.374.617,032 m e E: 437.221,810 

m, com azimute de 270°51'05" e distância de 15,91m; deste segue até o ponto 4 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.603,795 m e E: 437.214,640 m, com azimute de 208°26'39" e distância de 

15,05m; deste segue até o ponto 5 definido pelas coordenadas N: 7.374.595,486 m e E: 437.212,462 
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m, com azimute de 194°41'23" e distância de 8,59m; deste segue até o ponto 6 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.593,441 m e E: 437.201,769 m, com azimute de 259°10'19" e distância de 

10,89m; deste segue até o ponto 7 definido pelas coordenadas N: 7.374.593,369 m e E: 437.197,887 

m, com azimute de 268°56'25" e distância de 3,88m; deste segue até o ponto 8 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.589,618 m e E: 437.191,651 m, com azimute de 238°58'27" e distância de 

7,28m; deste segue até o ponto 9 definido pelas coordenadas N: 7.374.584,510 m e E: 437.195,954 m, 

com azimute de 139°53'27" e distância de 6,68m; deste segue até o ponto 10 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.572,612 m e E: 437.180,109 m, com azimute de 233°05'47" e distância de 

19,81m; deste segue até o ponto 11 definido pelas coordenadas N: 7.374.573,264 m e E: 437.170,928 

m, com azimute de 274°03'34" e distância de 9,20m; deste segue até o  ponto 12 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.562,548 m e E: 437.163,935 m, com azimute de 213°07'37" e distância de 

12,80m; deste segue até o ponto 13 definido pelas coordenadas N: 7.374.556,605 m e E: 437.152,712 

m, com azimute de 242°05'56" e distância de 12,70m; deste segue até o ponto 14 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.557,578 m e E: 437.143,196 m, com azimute de 275°50'06" e distância de 

9,57m; deste segue até o ponto 15 definido pelas coordenadas N: 7.374.557,252 m e E: 437.134,730 

m, com azimute de 267°47'56" e distância de 8,47m; deste segue até o ponto 16 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.549,256 m e E: 437.127,591 m, com azimute de 221°45'24" e distância de 

10,72m; deste segue até o ponto 17 definido pelas coordenadas N: 7.374.537,391 m e E: 437.093,420 

m, com azimute de 250°51'09" e distância de 36,17m; deste segue até o ponto 18 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.531,907 m e E: 437.092,010 m, com azimute de 194°25'24" e distância de 

5,66m; deste segue até o ponto 19 definido pelas coordenadas N: 7.374.530,345 m e E: 437.082,104 

m, com azimute de 261°02'11" e distância de 10,03m; deste segue até o ponto 20 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.528,140 m e E: 437.077,210 m, com azimute de 245°44'52" e distância de 

5,37m; deste segue até o ponto 21 definido pelas coordenadas N: 7.374.527,292 m e E: 437.072,692 

m, com azimute de 259°22'24" e distância de 4,60m; deste segue até o ponto 22 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.513,176 m e E: 437.066,560 m, com azimute de 203°28'42" e distância de 

15,39m; deste segue até o ponto 23 definido pelas coordenadas N: 7.374.517,974 m e E: 437.046,193 

m, com azimute de 283°15'19" e distância de 20,93m; deste segue até o ponto 24 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.516,354 m e E: 437.039,129 m, com azimute de 257°05'12" e distância de 

7,25m; deste segue até o ponto 25 definido pelas coordenadas N: 7.374.506,943 m e E: 437.031,508 

m, com azimute de 218°59'59" e distância de 12,11m; deste segue até o ponto 26 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.497,369 m e E: 437.018,179 m, com azimute de 234°18'42" e distância de 
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16,41m; deste segue até o ponto 27 definido pelas coordenadas N: 7.374.493,338 m e E: 436.994,375 

m, com azimute de 260°23'21" e distância de 24,14m; deste segue até o ponto 28 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.489,332 m e E: 436.978,098 m, com azimute de 256°10'26" e distância de 

16,76m; deste segue até o ponto 29 definido pelas coordenadas N: 7.374.490,606 m e E: 436.956,692 

m, com azimute de 273°24'16" e distância de 21,44m; deste segue até o ponto 30 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.486,046 m e E: 436.935,695 m, com azimute de 257°44'56" e distância de 

21,49m; deste segue até o ponto 31 definido pelas coordenadas N: 7.374.486,223 m e E: 436.929,487 

m, com azimute de 271°37'29" e distância de 6,21m; deste segue até o ponto 32 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.480,948 m e E: 436.908,081 m, com azimute de 256°09'28" e distância de 

22,05m; deste segue até o ponto 33 definido pelas coordenadas N: 7.374.490,000 m e E: 436.900,285 

m, com azimute de 319°15'59" e distância de 11,95m; deste segue até o ponto 34 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.488,327 m e E: 436.874,994 m, com azimute de 266°12'55" e distância de 

25,35m; deste segue até o ponto 35 definido pelas coordenadas N: 7.374.465,538 m e E: 436.849,109 

m, com azimute de 228°38'22" e distância de 34,49m; deste segue até o ponto 36 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.452,011 m e E: 436.850,665 m, com azimute de 173°26'08" e distância de 

13,62m; deste segue até o ponto 37 definido pelas coordenadas N: 7.374.432,035 m e E: 436.844,337 

m, com azimute de 197°34'42" e distância de 20,95m; deste segue até o ponto 38 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.420,271 m e E: 436.841,640 m, com azimute de 192°54'46" e distância de 

12,07m; deste segue até o ponto 39 definido pelas coordenadas N: 7.374.418,386 m e E: 436.833,256 

m, com azimute de 257°19'30" e distância de 8,59m; deste segue até o ponto 40 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.401,954 m e E: 436.778,953 m, com azimute de 253°09'50" e distância de 

56,73m; deste segue até o ponto 41 definido pelas coordenadas N: 7.374.382,246 m e E: 436.770,941 

m, com azimute de 202°07'29" e distância de 21,27m; deste segue até o ponto 42 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.365,977 m e E: 436.761,055 m, com azimute de 211°17'08" e distância de 

19,04m; deste segue até o ponto 43 definido pelas coordenadas N: 7.374.350,057 m e E: 436.747,892 

m, com azimute de 219°35'07" e distância de 20,66m; deste segue até o ponto 44 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.344,251 m e E: 436.735,144 m, com azimute de 245°30'46" e distância de 

14,01m; deste segue até o ponto 45 definido pelas coordenadas N: 7.374.333,469 m e E: 436.723,813 

m, com azimute de 226°25'16" e distância de 15,64m; deste segue até o ponto 46 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.313,973 m e E: 436.704,697 m, com azimute de 224°26'07" e distância de 

27,30m; deste segue até o ponto 47 definido pelas coordenadas N: 7.374.311,942 m e E: 436.692,821 

m, com azimute de 260°17'55" e distância de 12,05m; deste segue até o ponto 48 definido pelas 



 

  

 

4 

 “Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br 

 

coordenadas N: 7.374.293,650 m e E: 436.678,064 m, com azimute de 218°53'37" e distância de 

23,50m; deste segue até o ponto 49 definido pelas coordenadas N: 7.374.284,907 m e E: 436.674,170 

m, com azimute de 204°00'36" e distância de 9,57m; deste segue até o ponto 50 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.247,429 m e E: 436.624,245 m, com azimute de 233°06'15" e distância de 

62,43m; deste segue até o ponto 51 definido pelas coordenadas N: 7.374.251,427 m e E: 436.621,243 

m, com azimute de 323°06'15" e distância de 5,00m; deste segue até o ponto 52 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.288,127 m e E: 436.670,130 m, com azimute de 53°06'15" e distância de 

61,13m; deste segue até o ponto 53 definido pelas coordenadas N: 7.374.296,281 m e E: 436.673,762 

m, com azimute de 24°00'36" e distância de 8,93m; deste segue até o ponto 54 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.316,552 m e E: 436.690,116 m, com azimute de 38°53'37" e distância de 

26,05m; deste segue até o ponto 55 definido pelas coordenadas N: 7.374.318,629 m e E: 436.702,260 

m, com azimute de 80°17'55" e distância de 12,32m; deste segue até o ponto 56 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.337,031 m e E: 436.720,303 m, com azimute de 44°26'07" e distância de 

25,77m; deste segue até o ponto 57 definido pelas coordenadas N: 7.374.348,453 m e E: 436.732,306 

m, com azimute de 46°25'16" e distância de 16,57m; deste segue até o ponto 58 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.354,131 m e E: 436.744,772 m, com azimute de 65°30'46" e distância de 

13,70m; deste segue até o ponto 59 definido pelas coordenadas N: 7.374.368,884 m e E: 436.756,970 

m, com azimute de 39°35'07" e distância de 19,14m; deste segue até o ponto 60 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.384,500 m e E: 436.766,460 m, com azimute de 31°17'08" e distância de 

18,27m; deste segue até o ponto 61 definido pelas coordenadas N: 7.374.406,048 m e E: 436.775,220 

m, com azimute de 22°07'29" e distância de 23,26m; deste segue até o ponto 62 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.423,224 m e E: 436.831,982 m, com azimute de 73°09'50" e distância de 

59,30m; deste segue até o ponto 63 definido pelas coordenadas N: 7.374.424,458 m e E: 436.837,470 

m, com azimute de 77°19'30" e distância de 5,63m; deste segue até o ponto 64 definido pelas 

coordenadas N: 7.374.433,351 m e E: 436.839,509 m, com azimute de 12°54'46" e distância de 9,12m; 

deste segue até o ponto 65 definido pelas coordenadas N: 7.374.452,501 m e E: 436.845,576 m, com 

azimute de 17°34'42" e distância de 20,09m; deste segue até o ponto 66 definido pelas coordenadas N: 

7.374.467,563 m e E: 436.843,843 m, com azimute de 353°26'08" e distância de 15,16m; deste segue 

até o ponto 67 definido pelas coordenadas N: 7.374.493,204 m e E: 436.872,967 m, com azimute de 

48°38'22" e distância de 38,80m; deste segue até o ponto 68 definido pelas coordenadas N: 

7.374.495,154 m e E: 436.902,446 m, com azimute de 86°12'55" e distância de 29,54m; deste segue 

até o ponto 69 definido pelas coordenadas N: 7.374.486,537 m e E: 436.909,866 m, com azimute de 
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139°15'59" e distância de 11,37m; deste segue até o ponto 70 definido pelas coordenadas N: 

7.374.491,240 m e E: 436.928,950 m, com azimute de 76°09'28" e distância de 19,66m; deste segue 

até o ponto 71 definido pelas coordenadas N: 7.374.491,062 m e E: 436.935,229 m, com azimute de 

91°37'29" e distância de 6,28m; deste segue até o ponto 72 definido pelas coordenadas N: 

7.374.495,638 m e E: 436.956,303 m, com azimute de 77°44'56" e distância de 21,56m; deste segue 

até o ponto 73 definido pelas coordenadas N: 7.374.494,368 m e E: 436.977,639 m, com azimute de 

93°24'16" e distância de 21,37m; deste segue até o ponto 74 definido pelas coordenadas N: 

7.374.498,237 m e E: 436.993,358 m, com azimute de 76°10'26" e distância de 16,19m; deste segue 

até o ponto 75 definido pelas coordenadas N: 7.374.502,105 m e E: 437.016,202 m, com azimute de 

80°23'21" e distância de 23,17m; deste segue até o ponto 76 definido pelas coordenadas N: 

7.374.510,612 m e E: 437.028,046 m, com azimute de 54°18'42" e distância de 14,58m; deste segue 

até o ponto 77 definido pelas coordenadas N: 7.374.520,842 m e E: 437.036,330 m, com azimute de 

38°59'59" e distância de 13,16m; deste segue até o ponto 78 definido pelas coordenadas N: 

7.374.523,107 m e E: 437.046,208 m, com azimute de 77°05'12" e distância de 10,13m; deste segue 

até o ponto 79 definido pelas coordenadas N: 7.374.519,001 m e E: 437.063,639 m, com azimute de 

103°15'19" e distância de 17,91m; deste segue até o ponto 80 definido pelas coordenadas N: 

7.374.531,717 m e E: 437.069,163 m, com azimute de 23°28'42" e distância de 13,86m; deste segue 

até o ponto 81 definido pelas coordenadas N: 7.374.532,944 m e E: 437.075,700 m, com azimute de 

79°22'24" e distância de 6,65m; deste segue até o ponto 82 definido pelas coordenadas N: 

7.374.535,179 m e E: 437.080,662 m, com azimute de 65°44'52" e distância de 5,44m; deste segue até 

o ponto 83 definido pelas coordenadas N: 7.374.536,334 m e E: 437.087,985 m, com azimute de 

81°02'11" e distância de 7,41m; deste segue até o ponto 84 definido pelas coordenadas N: 

7.374.541,235 m e E: 437.089,246 m, com azimute de 14°25'24" e distância de 5,06m; deste segue até 

o ponto 85 definido pelas coordenadas N: 7.374.553,554 m e E: 437.124,725 m, com azimute de 

70°51'09" e distância de 37,56m; deste segue até o ponto 86 definido pelas coordenadas N: 

7.374.562,167 m e E: 437.132,415 m, com azimute de 41°45'24" e distância de 11,55m; deste segue 

até o ponto 87 definido pelas coordenadas N: 7.374.562,588 m e E: 437.143,355 m, com azimute de 

87°47'56" e distância de 10,95m; deste segue até o ponto 88 definido pelas coordenadas N: 

7.374.561,734 m e E: 437.151,712 m, com azimute de 95°50'06" e distância de 8,40m; deste segue até 

o ponto 89 definido pelas coordenadas N: 7.374.566,362 m e E: 437.160,454 m, com azimute de 

62°05'56" e distância de 9,89m; deste segue até o ponto 90 definido pelas coordenadas N: 

7.374.578,459 m e E: 437.168,348 m, com azimute de 33°07'37" e distância de 14,44m; deste segue 
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até o ponto 91 definido pelas coordenadas N: 7.374.577,732 m e E: 437.178,600 m, com azimute de 

94°03'34" e distância de 10,28m; deste segue até o ponto 92 definido pelas coordenadas N: 

7.374.585,333 m e E: 437.188,723 m, com azimute de 53°05'47" e distância de 12,66m; deste segue 

até o ponto 93 definido pelas coordenadas N: 7.374.590,881 m e E: 437.184,050 m, com azimute de 

319°53'27" e distância de 7,25m; deste segue até o ponto 94 definido pelas coordenadas N: 

7.374.598,343 m e E: 437.196,457 m, com azimute de 58°58'27" e distância de 14,48m; deste segue 

até o ponto 95 definido pelas coordenadas N: 7.374.598,432 m e E: 437.201,249 m, com azimute de 

88°56'25" e distância de 4,79m; deste segue até o ponto 96 definido pelas coordenadas N: 

7.374.599,805 m e E: 437.208,425 m, com azimute de 79°10'19" e distância de 7,31m; deste segue até 

o ponto 97 definido pelas coordenadas N: 7.374.605,646 m e E: 437.209,956 m, com azimute de 

14°41'23" e distância de 6,04m; deste segue até o ponto 98 definido pelas coordenadas N: 

7.374.622,076 m e E: 437.218,856 m, com azimute de 28°26'39" e distância de 18,69m; deste segue 

até o ponto 99 definido pelas coordenadas N: 7.374.621,765 m e E: 437.239,831 m, com azimute de 

90°51'05" e distância de 20,98m; deste segue até o ponto 0 definido pelas coordenadas N: 

7.374.604,515 m e E: 437.256,945 m, com azimute de 135°13'35" e distância de 24,30m; .O perímetro 

acima descrito encerra uma área de 4.163,00 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 

 


