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D E C R E T O 
 

Nº 7147/2018 
 
 

Dispõe sobre a retificação do Decreto nº 
6955/2017, de 02 de outubro de 2017 e 
dá outras providências. 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, 

que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

CONSIDERANDO que ocorreu erro material na ementa e no artigo 1º do Decreto nº 6955/2017. 

CONSIDERANDO a necessidade de se retificar o Decreto em questão, corrigindo tal erro: 

 
D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Na ementa do Decreto n° 6955/2017 onde se lê: Declara de utilidade pública para fins de 

desapropriação amigável ou judicial, o imóvel situado neste Município, para projeto de construção de área 

industrial, leia-se: Declara de utilidade pública para fins de desapropriação amigável ou judicial, o imóvel de área 

industrial, situado neste Município, para projeto de instalação do Complexo de Saúde, compreendendo as 

Unidades de Atendimento Especializado e as dependências da Secretaria. 

 

Art. 2º - Fica retificado o artigo 1º do Decreto 6955/2017, passando a vigorar da seguinte 

forma: 

“É declarado de utilidade pública para fins de desapropriação amigável ou judicial o imóvel situado 

neste Município na Rua Dr. Remo Correa da Silva nº 0, Bairro Industrial, São Sebastião/SP de inscrição 

cadastral 3134.142.4134.0035.0000, com área de 339,00m² de terreno, cuja Matrícula nº 23.937 consta como 

proprietários GERALDO CESAR PIEROTTI, LUIZA MARIA ASSEF PIEROTTI, EUGÊNIO CARLOS PIEROTTI e 

LILIAN DE CARVALHO PIEROTTI, que se destinará para instalação do Complexo de Saúde, 

compreendendo as Unidades de Atendimento Especializado e as dependências da Secretaria, que 

assim se descreve e se caracteriza: 

 

 IMÓVEL: UMA ÁREA de terras, situado no Bairro da Enseada, encravada na Fazenda São 

Manoel do Jaraguá, deste Município e Comarca de São Sebastião, Estado de São Paulo, e que assim descreve: 

começa no marco nº 01, cravado no lado esquerdo da Estrada que leva à Fazenda São Manoel do Jaraguá, 

distando aproximadamente 1.900,00m (hum mil novecentos metros) da Rodovia que liga São Sebastião à 

Caraguatatuba, marco que se encontra cravado junto a cerca, que serve de divisa entre esta área e as terras da  
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Fazenda São Manoel do Jaraguá, deste ponto, sobe acompanhando a cerca de arame, fazendo divisa com a 

mesma Fazenda, com os seguintes rumos e distância: SW 3º 37’ 04” e distância de 78,54m (setenta e oito 

metros e cinquenta e quatro centímetros); SE 7º 51’ 04” e distância de 32,95m (trinta e dois metros e noventa e 

cinco centímetros) , até o marco nº 3, deste ponto deflete a direita e segue acompanhando a cerca de arame, 

com os seguintes rumos e distâncias SW 75º 07’.” 

 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de 

outubro de 2017. 

 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

São Sebastião, 26 de março de 2018. 

 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


