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LEI  

N° 2572/2018 

 
 

“Autoriza desafetação de bem público, na 
condição e forma que específica”. 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício de suas atribuições 

legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei. 

Artigo 1° - Fica desafetada da categoria de bem de uso comum, em sua destinação 

original de sistema de recreio, passando a integrar a categoria dos bens dominicais e incorporada ao 

patrimônio disponível do Município, a área do terreno, situada no sistema de recreio do Loteamento 

Balneário Turístico Enseada, com inscrição cadastral n° 3034.361.4174.0001.0000, a seguir descrita. 

Inicia-se no ponto 1 definido pelas coordenadas N: 97,20 m e E: 339,38 m, confrontando com Avenida 
Machado de Assis , deste segue até o ponto 2 definido pelas coordenadas N: 97,20 m e E: 403,48 m, 
com azimute de   90°00'00" e distância de 64,10m; agora confrontando com Avenida Machado de 
Assis e confluência com Travessa João Guimarães Rosa ; deste segue até o ponto 3 definido 
pelas coordenadas N: 88,20 m e E: 412,48 m, em arco de 14,14 m, com raio de 9,00 m; agora 
confrontando com Travessa João Guimarães Rosa ; deste segue até o ponto 4 definido pelas 
coordenadas N: 56,20 m e E: 412,48 m, com azimute de  180°00'00" e distância de 32,00m; agora 
confrontando com Travessa João Guimarães Rosa e confluência com Avenida Olavo Bilac; deste 
segue até o ponto 5 definido pelas coordenadas N: 47,20 m e E: 403,48 m, em arco de 14,14 m, com 
raio de 9,00 m; agora confrontando com  Avenida Olavo Bilac; deste segue até o ponto 6 definido 
pelas coordenadas N: 47,20 m e E: 352,39 m, com azimute de  270°00'00" e distância de 51,09m; 
agora confrontando com  Avenida Olavo Bilac e confluência com Avenida General Couto de 
Magalhães; deste segue até o ponto 7 definido pelas coordenadas N: 53,26 m e E: 344,55 m, em arco 
de 10,66 m, com raio de 8,10 m; agora confrontando com Avenida General Couto de Magalhães; 
deste segue até o ponto 8 definido pelas coordenadas N: 84,59 m e E: 330,19 m, com azimute de  
335°23'00" e distância de 34,55m; agora confrontando com Avenida General Couto de Magalhães e 
confluência com Avenida Machado de Assis; deste segue até o ponto 1 definido pelas coordenadas 
N: 97,20 m e E: 339,38 m, em arco de 17,61 m, com raio de 10,44 m; .O perímetro acima descrito 
encerra uma área de 3.733,06 m². 
 

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Sebastião, 10 de agosto de 2018. 

 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


