
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 
 
 

 D E C R E T O 
 
 Nº  4540/2009 

 

 1

 
“Anula o ato administrativo que 
autorizou a construção de deck, no 
processo 8650/06.” 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no uso 
de suas atribuições legais e, 

 
 
Considerando a decisão judicial no processo nº. 1614/08 da 1ª Vara 

Cível da Comarca de São Sebastião, que dispõe sobre as irregularidades na concessão 
de autorização para a construção de píer em favor da requerente Avanti 
Empreendimentos Imobiliários S/A; 

 
Considerando o que consta do Processo de Sindicância nº. 6136/09 

instaurado pelo Município de São Sebastião, para apurar responsabilidades funcionais 
na concessão irregular de autorização para construção de píer em favor da requerente 
Avanti Empreendimentos Imobiliários S/A; 

 
Considerando o parecer de fls. 47/48, do processo administrativo nr. 

3031/09, exarado pela Comissão Verificatória que recomenda a anulação dos atos 
administrativos proferidos nos autos do processo nº. 8650/06; 

 
Considerando que a referida autorização causou lesão irreparável ao 

interesse público e, 
 
Considerando que a Administração pode, a qualquer momento, rever 

seus atos 
 
 

R E S O L V E: 
 
 

Artigo 1º Anular os atos administrativos constantes do procedimento 
administrativo nº. 8650/06, praticados pelo Secretário de Obras e Planejamento, 
Engenheiro Thales Guilherme Carlini e pelo Diretor do Departamento de 
Licenciamento e Obras Particulares, Engenheiro Marcio Eduardo Figueredo Ribeiro 
consistentes na oposição de carimbos de autorização e respectivas assinaturas, datados 
de 27/03/07, na planta com área de deck de madeira com 1.748,91m2, constantes às fls. 
24 dos autos. 
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Artigo 2º Anular os atos administrativos constantes do procedimento 

administrativo nº. 8650/06, praticados pelo Secretário de Obras e Planejamento, 
Engenheiro Thales Guilherme Carlini e pelo Diretor do Departamento de 
Licenciamento e Obras Particulares, Engenheiro Marcio Eduardo Figueredo Ribeiro 
consistentes na oposição de assinaturas, datadas de 27/03/07, que concederam 
AUTORIZAÇÃO para construção de um deck de madeira com área de 1.748,91m2, 
constantes às fls. 36 dos autos. 

 
Artigo 3º Anular os atos administrativos constantes do procedimento 

administrativo nº. 8650/06, praticados pelo Secretário de Obras e Planejamento, 
Engenheiro Thales Guilherme Carlini e pelo Diretor do Departamento de 
Licenciamento e Obras Particulares, Engenheiro Marcio Eduardo Figueredo Ribeiro 
consistentes na oposição de carimbo de autorização e respectivas assinaturas, datados 
de 28/08/07, na planta com área de deck de madeira com 1.748,91m2, constantes às fls. 
51 dos autos. 

 
Artigo 4º Anular os atos administrativos constantes do procedimento 

administrativo nº. 8650/06, praticados pelo senhor Secretário de Obras e Planejamento, 
Engenheiro Thales Guilherme Carlini e pelo Diretor do Departamento de 
Licenciamento e Obras Particulares, Engenheiro Marcio Eduardo Figueredo Ribeiro 
consistente na oposição de assinaturas, datadas de 28/08/07, que concederam 
AUTORIZAÇÃO para construção de deck de madeira com área de 1.748,91m2, 
constantes às fls. 55 dos autos. 

 
Artigo 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

São Sebastião,  08 de julho de 2009. 
 
 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra. 
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