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“Revoga o Decreto nº.4384/2008 e dá outras providências”. 

 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de 
suas atribuições que lhe confere o artigo 69, inciso V, VI, VIII, da Lei Orgânica do 
Município de São Sebastião, 

 
 
Considerando o Relatório Técnico 1223R/2006, emitido pela firma “REGEA 

– Geologia e Estudos Ambientais”, cuja Natureza do Trabalho foi à realização de 
Estudos e Projetos para Estabilização de Encosta na Praia de Barequeçaba onde foram 
abordados os seguintes itens: Mapeamento Geotécnico – Análises de Estabilidade – 
Projetos de Drenagem e Contenção – Recomendações de Conformação e Uso do 
Terreno e Plano de Monitoramento de Encosta; 

 
Considerando ter sido implantado o Plano de Monitoramento da Encosta, do 

morro situado ao lado da Rua Genciano Felipe Bueno, em Barequeçaba, conforme 
consta no Relatório Técnico 1271R/2007, emitido pela firma “REGEA - Geologia e 
Estudos Ambientais”, que incluiu o tamponamento manual das trincas existentes no 
terreno e a instalação de marcos topográficos e de poços para medidas do nível d’água 
de lençol freático; 

 
Considerando estar sendo feito o acompanhamento periódico dos poços, 

instalados para medidas do nível d’água do lençol freático, e dos marcos topográficos e 
que ambos vem apresentando comportamento dentro dos padrões de normalidade,e, 
ainda, que essas leituras continuarão sendo realizadas rotineiramente; 

 
Considerando o Comunicado emitido pela Secretaria do Meio Ambiente da 

Prefeitura, recebido pelos moradores da Rua Genciano Felipe Bueno, datado de 30 de 
outubro de 2008, que elenca recomendações de caráter geral, para melhoria das 
condições de segurança, incluindo a indicação de obras complementares em algumas 
moradias; 

 
Considerando o desenho nº. 16, anexo ao “Relatório Técnico 1223R/2006”, 

emitido pela firma “REGEA – Geologia e Estudos Ambientais”, cujo título é: 
“Zoneamento de risco da movimentação do corpo de tálus”; 

 
Considerando não ter sido implantado o projeto de Drenagem Superficial, 

recomendado no item 4.4 do “Relatório REGEA 1223R/2006” e no desenho nº. 11 
anexo a esse relatório. 
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Considerando o documento emitido pela empresa REGEA intitulado 

“Análise Técnica do Decreto 4384/2008 da Prefeitura Municipal de São Sebastião”, 
datado de 10 de abril de 2009, onde no item 3, que se refere a: “Análise Técnica dos 
Lotes”, apresenta quadro indicando os lotes (inscrições cadastrais) liberados e os que 
devem ser mantidos interditados e que no item 4, que se refere a “Conclusões” consta o 
seguinte texto: 

 
“Conforme análise efetuada fica definitivamente interditada para obter 

licença para edificação, o lote 3134-143-1161, que se localiza em área de Alto Risco. 
Ficam interditados, até que se estabeleça o sistema de drenagem na região, 

garantindo as suas estabilidades, os lotes 3134-143-1387 e 3134-143-1367. 
E ficam liberados para obtenção de aprovações de construções os seguintes 

lotes: 3134-143-1374, 3134-143-1391 e 3134-143-1384, que se situam em área de 
Baixo Risco”. 

 
 
 

D E C R E T A: 
 
 

Artigo 1º Ficam revogados os termos do decreto nº. 4384, de 29 de dezembro 
de 2008. 

 
Artigo 2º Ficam suspensas temporariamente as licenças para edificações, no 

interior do perímetro formado pelas identificações cadastrais. 
3134-143-1161 
3134-143-1367 
3134-143-1387 
3134-143-1403 
3134-143-1412 
3134-143-1413 
3134-143-1422 
3134-143-1432 
3134-143-1470 
3134-143-1471 
 
Artigo 3º Os interessados em aprovação de construção situadas nos 

perímetros relacionados abaixo, deverão assinar Termo de Compromisso e 
Responsabilidade, onde assumirão eventuais riscos e danos, bem como se 
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comprometerão a construir, obedecendo às exigências das Secretarias de Obras e de 
Meio Ambiente, bem como as Leis: Municipal, Estadual e Federal. 

 
Parágrafo único – O Poder Público através da Secretaria de Obras poderá, 

ainda, exigir que os muros de divisa sejam mais reforçados estruturalmente, dos lotes 
pertinentes às seguintes identificações cadastrais: 

3134-143-1366 
3134-143-1368 
3134-143-1374 
3134-143-1384 
3134-143-1391 
 
Artigo 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Artigo 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
 

São Sebastião,  12 de agosto de 2009. 
 
 
 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra. 
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SEMAM/SAJUR/nsa 


