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“Descreve e caracteriza a ZEIS – Zona de Especial Interesse 
Social do Núcleo da Rua Itaipava, Bairro Barra do Una, nos 
termos da Lei Complementar nº 110/2010”.  

 

 

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de 

suas atribuições legais e com fundamento no disposto no art. 182 da Constituição Federal, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei 
Complementar: 
 

Artigo 1º - Fica criado, descrito e caracterizado como ZEIS – Zona de Especial 
Interesse Social o  “Núcleo da Rua Itaipava”, localizado no Município de São Sebastião, 
Bairro do Barra do Una. O levantamento teve origem nas Coordenadas Geográficas  UTM 
E(X)= 421858.424 e N(Y)= 7372925.511 como segue a descrição perimétrica inicia-se no 
Ponto 0, localizado a uma distancia de 85,00 metros entroncamento da Rodovia BR101 – Dr. 
Manoel Hyppólito do Rego com a Rua Itaipava. Do Ponto 0, segue-se em linha reta, com 
azimute AZ00°00'00" e distância de 147,97 metros, atinge-se o Ponto 1, confrontando-se a 
direita com a área em descrição e a esquerda  com Rua Itaipava. Do Ponto 1, deflete-se a 
direita, e segue em linha reta com azimute AZ71°24'32" e distância de 30,84 metros, atinge-se o 
Ponto 2, confrontando-se a direita com a área em descrição e a esquerda com a Área da Nova 
Demarcação de Terras Indigenas. Do Ponto 2, deflete-se a direita e segue em linha reta, com 
azimute AZ156°07'46" e distância de 46,45 metros, atinge-se o Ponto 3, confrontando-se a 
direita com a área em descrição e a esquerda com a Faixa de 15,00 metros da Área de 
Preservação Permanente de acordo com a Resolução CONAMA 369. Do Ponto 3, deflete a 
direita e segue em linha reta, com azimute AZ172°27'24" e distância de 41,01 metros, atinge-se 
o Ponto 4, confrontando-se a direita com a área em descrição e a esquerda com a Quem de 
Direito. Do Ponto 4, deflete a esquerda e segue em linha reta, com azimute AZ174°25'47" e 
distância de 43,39 metros, atinge-se o Ponto 5, confrontando-se a direita com a área em 
descrição e a esquerda com a Quem de Direito. Do Ponto 5, deflete a esquerda e segue em 
linha reta, com azimute AZ90°32'12" e distância de 40,55 metros, atinge-se o Ponto 6, 

confrontando-se a direita com a área em descrição e a esquerda com a Quem de Direito. Do 

Ponto 6, deflete a direita e segue em linha reta, com azimute AZ156°13'16"- e distância de 
33,79 metros, atinge-se o Ponto 7, confrontando-se a direita com a área em descrição e a 
esquerda com a Faixa de 15,00 metros da Área de Preservação Permanente de acordo com a 
Resolução CONAMA 369. Do Ponto 7, deflete a direita e segue em linha reta, com azimute 
AZ270°00'00" e distância de 111,88 metros, atinge-se o Ponto 0, onde iniciou-se está 
descrição, confrontando-se a direita com a área em descrição e a esquerda com a Travessa 1 
da Rua Itaipava. A área descrita perfaz um total de 9.250,36M² (nove mil, duzentos e cinquenta 
metros e trinta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de 496,07 m (quatrocentos e 
noventa e seis metros e sete centímetros). 
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 Artigo 2º- Os terrenos não edificados situados no perímetro desta ZEIS, são 
considerados  de interesse social  para fins de desapropriação, tendo como finalidade promover 
a implantação de áreas verdes, de lazer, institucionais e produção de habitação de interesse 
social. 

 
Artigo 3º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrário. 

 
São Sebastião,        30      de outubro de 2015. 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 

Prefeito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra. 
Projeto de Lei  Complementar nº   18 /2015 

 
 
 
SAJUR/SEHAB/nsa 

 


