
 
 

PROJETO DE LEI Nº 179/2019.  

 
Autoriza o Poder Executivo a conceder ao Instituto 

Albatroz, sob a forma de cessão de uso gratuito por 

prazo determinado, a área de terras do Patrimônio 

Municipal que menciona, para os fins de 

implantação do Centro de Visitação e Educação 

Ambiental Marinha do Projeto Albatroz, e revoga a 

Lei nº 2.556, de 2 de abril de 2014. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO, resolve: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder ao Instituto Albatroz, pessoa 

jurídica de direito privado, constituída sob a forma de associação civil, com estatuto registrado 

no Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoa Jurídica 

de Santos, sob o nº 61.914, inscrita no CNPJ sob o n° 05.661.298/0001-02, sediada na Rua 

Marechal Hermes, nº 35, Boqueirão – Santos/SP, sob a forma de cessão de uso gratuito, uma 

área de terras pertencente ao Patrimônio Público Municipal, situada ao longo da Avenida 

Wilson Mendes, 1° Distrito do Município de Cabo Frio, com as seguintes medidas e 

confrontações obtidas a partir de levantamento topográfico: partindo do marco 1, situado na 

divisa com o Parque Ecológico Municipal Dormitório da Garças na Av. Wilson Mendes, 

definido pela coordenada geográfica de Latitude 22°51'40,71" Sul  e Longitude 38°2'0,543", 

Datum SIRGAS 2000 e pela coordenada plana UTM 7.468.769,7033 m Norte e 804.418,3914  

m Leste, referida ao meridiano central -41° WGr; deste, confrontando na frente  em três 

segmentos com  a  Av. Wilson Mendes, o primeiro, no quadrante Sudeste, seguindo com 

distância total de 34,90 m  e azimute de 146°23'34"  chega-se ao marco 2, o segundo, no 

quadrante Sudeste, seguindo com distância total de 9,70 m  e azimute de 152°28'14" chega-se 

ao marco 3, o último, no quadrante Sudeste , seguindo com distância total de 9,70 m  e 

azimute de  156°49'46" chega-se ao marco 4, deste, confrontando na lateral direita com o 

Parque Ecológico Municipal Dormitório da Garças , no quadrante Sudoeste, seguindo com 

distância total de 285,50 m  e azimute de 221°47'42" chega-se ao marco 5, deste, 

confrontando nos fundos em nove segmentos com a Lagoa de Araruama, o primeiro no 

quadrante Noroeste, seguindo com distância total de 9,75 m  e azimute de 291°28'08" chega-

se ao marco 6, o segundo no quadrante Noroeste, seguindo com distância total de 15,60 m  e 

azimute de 322°29'53" chega-se ao marco 7, o terceiro no quadrante Noroeste, seguindo com 

distância total de 6,25 m  e azimute de 315°17'37" chega-se ao marco 8, o quarto no quadrante 

Sudeste, seguindo com distância total de 13,25 m  e azimute de 136°51'17" chega-se ao marco 

9, o quinto com desenvolvimento total de 21,50 m,   raio de 23,865 m e ângulo central de 

51°33'31" chega-se ao marco 10, o sexto no quadrante Nordeste, seguindo com distância total 

de 10,00 m  e azimute de 12°02'58" chega-se ao marco 11, o sétimo no quadrante Nordeste, 

seguindo com distância total de 10,55 m  e azimute de 15°04'20" chega-se ao marco 12, o 

oitavo no quadrante Nordeste, seguindo com distância total de 25,00 m  e azimute de 

18°41'50" chega-se ao marco 13, e o último no quadrante Nordeste, seguindo com distância 

total de 25,00 m  e azimute de 19°07'49" chega-se ao marco 14, deste, confrontando na lateral 

esquerda em vários segmentos, com o remanescente da Salina Amizade, no quadrante 

Nordeste, seguindo com distância total de 72,70 m  e azimute de 66°55'44" chega-se ao marco 

15, deste, confrontando neste trecho com a remanescente da Salina Amizade, no quadrante 

Nordeste, seguindo com distância total de 11,20 m  e azimute de 41°42'05" chega-se ao marco 
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16, deste, confrontando neste trecho com servidão de acesso da Salina Amizade,  seguindo 

desenvolvimento com distância total de 7,85 m,   raio de 5,885 m e ângulo central de 

76°36'00" chega-se ao marco 17, deste, confrontando neste trecho com servidão de acesso da 

Salina Amizade,  seguindo desenvolvimento com distância total de 21,35 m,   raio de 15,825 

m e ângulo central de 77°14'44" chega-se ao marco 18,deste, confrontando neste trecho com 

servidão de acesso da Salina Amizade,  seguindo desenvolvimento com distância total de 6,20  

m,   raio de 9,565 m e ângulo central de 37°10'06" chega-se ao marco 19, deste, confrontando 

neste trecho com a servidão de acesso da Salina Amizade, no quadrante Nordeste, seguindo 

com distância total de 117,45 m  e azimute de 41°42'05" chega-se ao marco 20, e por fim  

confrontando neste trecho com a concordância da servidão de acesso da Salina Amizade com 

a Av. Wilson Mendes ,  seguindo desenvolvimento com distância total de 3,27 m,   raio de 

5,00 m e ângulo central de 37°24'47" chega-se ao marco 1,ponto inicial da descrição deste 

perímetro,  formando uma área total de 18.386,66m². 

 

Parágrafo único. O imóvel a que se refere o caput é parte da porção maior da área 

de terras com 40.880,80m², a seguir descrita e caracterizada por suas medidas e confrontações: 

partindo do marco 28, situado na divisa com quem de direito na Av. Wilson Mendes, definido 

pela coordenada geográfica de Latitude 22°51'40,481" Sul  e Longitude 38°2'11,989", Datum 

SIRGAS 2000 e pela coordenada plana UTM 7.468.775,82 m Norte e 804.414,3252  m Leste, 

referida ao meridiano central -41° WGr; deste, confrontando na frente  em oito segmentos 

com  a  Av. Wilson Mendes, o primeiro com desenvolvimento total de 57,10 m,   raio de 

144,664 m e ângulo central de 25°52'19" chega-se ao marco 29, o segundo no quadrante 

Sudeste, seguindo com distância total de 38,00 m  e azimute de 112°18'48" chega-se ao marco 

30, o terceiro no quadrante Sudeste, seguindo com distância total de 21,50 m  e azimute de 

101°45'57"chega-se ao marco 31, o quarto no quadrante Sudeste, seguindo com distância total 

de 77,50 m  e azimute de 98°10'02" chega-se ao marco 32, o quinto no quadrante Sudeste, 

seguindo com distância total de 16,45 m  e azimute de 101°16'58" chega-se ao marco 33, o 

sexto com desenvolvimento total de 31,10 m, raio de 99,908 m e ângulo central de 17°49'21" 

chega-se ao marco 34, o sétimo no quadrante Sudeste, seguindo com distância total de 40,35 

m  e azimute de 143°20'34" chega-se ao marco 35, e o último no quadrante Sudeste, seguindo 

com distância total de 120,60 m  e azimute de 144°06'54" chega-se ao marco 36, e deste na 

lateral direita confrontando neste trecho com a concordância com a Av. Wilson Mendes e  a 

servidão de acesso da Salina Amizade,  seguindo desenvolvimento com distância total de 0,90 

m,   raio de 5,00 m e ângulo central de 10°01'25" chega-se ao marco 37, deste, confrontando 

em quatro segmentos com a  servidão de acesso da Salina Amizade,  o primeiro no quadrante 

Sudoeste, seguindo com distância total de 122,85 m  e azimute de 221°42'05" chega-se ao 

marco 38, o segundo seguindo com desenvolvimento total de 3,90 m,   raio de 16,065 m e 

ângulo central de 44°50'27" chega-se ao marco 39, o terceiro seguindo com desenvolvimento 

total de 17,55 m,   raio de 5,00 m e ângulo central de 62°38'04" chega-se ao marco 40, o 

último seguindo com desenvolvimento total de 5,95 m,   raio de 10,166 m e ângulo central de 

33°31'44" chega-se ao marco 16, deste, confrontando neste trecho com a remanescente da 

Salina Amizade, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância total de 11,20 m  e azimute 

de 221°42'05" chega-se ao marco 15, deste, com o remanescente da Salina Amizade, no 

quadrante Sudoeste, seguindo com distância total de 72,70 m  e azimute de 246°55'44" chega-

se ao marco 14, deste, confrontando nos fundos em oito segmentos com a Lagoa de Araruama, 

o primeiro no quadrante Nordeste, seguindo com distância total de 44,10 m  e azimute de 

12°28'38" chega-se ao marco 21, o segundo no quadrante Nordeste, seguindo com distância 

total de 27,80 m  e azimute de 1°22'42" chega-se ao marco 22, o terceiro no quadrante 

Noroeste, seguindo com distância total de 35,90 m  e azimute de 354°33'16" chega-se ao 

marco 23, o quarto no quadrante Noroeste, seguindo com distância total de 50,90 m  e azimute 

de 339°12'04" chega-se ao marco 24, o quinto no quadrante Noroeste, seguindo com distância 

total de 53,80 m  e azimute de 334°01'15" chega-se ao marco 25, o sexto no quadrante 



Noroeste, seguindo com distância total de 72,00 m  e azimute de 328°26'16" chega-se ao 

marco 26, o sétimo no quadrante Noroeste, seguindo com distância total de 58,13 m  e 

azimute de 326°23'31" chega-se ao marco 27, o último, no quadrante Sudeste , seguindo com 

distância total de 62,65 m  e azimute de  325°25'24" chega-se ao marco 28, ponto inicial da 

descrição deste perímetro. 

 

Art. 2° A cessão de uso da área de terras referida no art. 1° se destina exclusivamente 

para os fins de implantação do Centro de Visitação e Educação Ambiental Marinha do Projeto 

Albatroz (Centro Albatroz). 

 

Art. 3º A cessão de uso será outorgada pelo prazo de 10 (dez anos) anos, contados a 

partir da assinatura do Termo de Cessão de Uso, renováveis por iguais e sucessivos períodos, 

de acordo com o interesse da Administração Pública Municipal. 

 

Art. 4º Caberá ao Instituto Albatroz, na condição de cessionária, arcar com todos os 

ônus inerentes à implantação do Centro de Visitação e Educação Ambiental Marinha do 

Projeto Albatroz no Município de Cabo Frio. 

 

Art. 5° O Instituto Albatroz deverá implantar o Centro de Visitação e Educação 

Ambiental Marinha do Projeto Albatroz no prazo máximo de 2 (dois) anos, a contar da 

publicação da assinatura do Termo de Cessão de Uso, sob pena de regressão do imóvel ao 

Patrimônio do Município cedente. 

 

Art. 6° É vedado ao Instituto Albatroz alienar, transferir, locar, emprestar ou ceder a 

terceiros, no todo ou em parte, o imóvel referido no art. 1°, ou ainda dar destinação diversa 

daquela estabelecida no art. 2°, constituindo o desvio de finalidade causa necessária de 

extinção da cessão de uso autorizada por esta Lei. 

 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 8º Fica revogada a Lei nº 2.556, de 2 de abril de 2014. 

 

 

Cabo Frio, 08 de julho de 2019. 

 

 

             ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENO 

           Prefeito 


