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LEI  
N.º2847/2021 

 

 

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

 
FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Artigo 1º. Ficam desafetadas da categoria de bem de uso comum, passando a integrar a 

categoria dos bens dominicais e incorporadas ao patrimônio disponível do Município, as áreas 

constituídas pelo Parque Jardim, da quadra G, do Loteamento “JARDIM ANHANGUARA” e Viela 1, 

situada entre as quadras D e G, do Loteamento “JARDIM ANHANGUARA”, ambas localizadas na Rua 

Fábio Cássio, S/N, Bairro Porto Grande, com a seguinte descrição e caracterização: 

 

Terreno constituído pelo Parque Jardim, da quadra G, do Loteamento “JARDIM 

ANHANGUARA”, localizado no bairro Porto Grande, neste Município, com a 

seguinte descrição: inicia-se no vértice P1, de coordenadas N 7.368.692,741 m e E 

458.849,906 m, cravado na esquina da Rua Eduardo Cássio com a Rua Fábio 

Cássio; do vértice P1 segue confrontando com a Rua Fábio Cássio, com azimute de 

111º11’41’’ e distância de 17,36m, até encontrar o vértice P2, de coordenadas N 

7.368.686,464 m e E 458.866,093 m; deste vértice deflete à direita e segue 

confrontando com o lote n. 5 da quadra G (matrícula n. 44.906), com azimute de 

201º11’40’’ e distância de 13,60 m, até encontrar o vértice P3, de coordenadas N 

7.368.673,784 m e E 458.861,176 m;  deste vértice deflete à direita e segue 

confrontando com o imóvel objeto da matrícula n. 47.474, com azimute de 

293°15'03" e distância de 31,77 m, até encontrar o vértice P4, de coordenadas N 

7.368.686,324 m e E 458.831,990 m; deste vértice deflete à direita e segue 

confrontando com a Rua Eduardo Cássio, com azimute de 65°48’27’’ e distância de 

15,41m, até encontrar o vértice P5, de coordenadas N 7.368.692,640 m e E 

458.846,049 m; deste vértice segue confrontando com a esquina entre a Rua 
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Eduardo Cássio e a Rua Fábio Cássio, em curva com raio de 5,00m e distância de 

3,96m, até encontrar o vértice P1 inicial, encerrando a área total de 336,51m2. 

 

 

VIELA 1, situada entre as quadras D e G, do loteamento “JARDIM ANHANGUARA”, 

localizada no bairro Porto Grande, neste Município, com a seguinte descrição: 

inicia-se no vértice P1, de coordenadas N 7.368.654,107 m e E 458.949,539 m, 

cravado na esquina da Rua Fábio Cássio, na divisa do lote n. 1 da quadra G 

(matrícula n. 44.142); do vértice  P1 segue confrontando com a Rua Fábio Cássio, 

com azimute de 111°11’42’’ e distância de 3,00m, até encontrar o vértice P2, de 

coordenadas N 7.368.653,022 m e E 458.952,336 m; deste vértice deflete à direita 

e segue confrontando com o lote n. 11 da quadra D (matrícula n. 44.004), com 

azimute de 201°11’40’’ e distância de 16,80m, até encontrar o vértice P3, de 

coordenadas N 7.368.637,359 m e E 458.946,262 m; deste vértice deflete à direita 

e segue confrontando com o imóvel objeto da matrícula n. 47.474, com azimute de 

291°11’39’’ e distância de 3,00m, até encontrar o vértice P4, de coordenadas N 

7.368.638,443 m e E 458.943,465 m; deste vértice deflete à direita e segue 

confrontando com o lote n. 1 quadra G (matrícula n. 44.142), com azimute de 

21°11’42’’ e distância de 16,70m, até encontrar o vértice  P1 inicial, encerrando a 

área total de 50,40m2. 

 

Artigo 2º. Esta Lei entra em vigor na data da publicação. 

 

 

São Sebastião, 10 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 


