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LEI  
Nº 2872/2022 

 
 
“Dispõe sobre a rerratificação do 
georreferenciamento da Lei Municipal nº 2643, 
de 30 de setembro de 2019.” 
 
 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, faz saber 

que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:   

 

Artigo 1º - Fica alterado o artigo 1º, da Lei nº 2643, de 30 de setembro de 2019, para 

constar a seguinte descrição da área desafetada situada na Rua João Teixeira Neto, nº 22, Bairro: 

Topovaradouro, neste Município, Matricula nº 45.159, inscrição cadastral nº 

3134.143.3222.0001.000:  

"IMÓVEL: Parte de um TERRENO localizado na Rua João Teixeira Neto, nº22, no 

bairro Topovaradouro, neste Município, com a seguinte descrição: inicia-se no ponto 

9A definido pelas coordenadas Y:364,867m e X:4.530,224m, localizado na divisa com 

a propriedade da Municipalidade de São Sebastião e o alinhamento da rua Prefeito 

Emídio Orselli; do ponto 9A segue confrontando com a rua Prefeito Emídio Orselli, 

com rumo de 71º18’04” NW e distância de 40,00m, até encontrar o ponto 9B definido 

pelas coordenadas Y:377,690m e X:4.492,335m; deste ponto segue confrontando 

com a rua Prefeito Emídio Orselli com rumo de 18º41’56” NE e distância de 25,00m, 

até encontrar o ponto 9C definido pelas coordenadas Y:401,371m e X:4.500,350m; 

deste ponto segue confrontando com a propriedade da Municipalidade de São 

Sebastião com rumo de 71º18’04” NW e distância de 40,00m, até encontrar o ponto 

9D definido pelas coordenadas Y:388,577m e X:4.538,238m; deste ponto segue 

confrontando com a propriedade da Municipalidade de São Sebastião com rumo de 

18º41’56” SW e distância de 25,00m, até encontrar o ponto 9A, início desta descrição, 

encerrando a área de 1.000,00m²." 

 



 

  

 
 

2 
 “Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br 

 
 

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em 

contrário. 

 

São Sebastião,  30 de março de 2022. 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 

 

 

 


