
  

 

“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br 

D E C R E T O 

Nº 7419/2019 

 

“Dispõe sobre a retificação do Decreto nº 6904/2017”.   

 
FELIPE AUGUSTO, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições 

legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

CONSIDERANDO a diminuição da metragem da área a ser desapropriada; 

CONSIDERANDO a necessidade de se retificar o dispositivo que menciona a metragem da área a 

ser desapropriada constante no Decreto 6904/2017, 

 
D E C R E T A: 

 
 Art. 1º - Fica retificado o dispositivo constante no item “1” do artigo 1º do Decreto 6904/2017, o 

qual descreve a metragem e confrontações do imóvel a ser desapropriado, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 1º - omissis. 

1) ”Inicia-se no ponto 1 definido pelas coordenadas N: 7.371.437,8582 m e E: 458.710,6699 m, 

confrontando com Avenida Manoel Hipólito do Rego, deste segue até o ponto 2 definido pelas coordenadas N: 

7.371.440,2220 m e E: 458.708,8226 m, com azimute de 321°59’33” e distância de 3,00m; agora confrontando 

com propriedade de Rubens Mânica e outros, IPTU:3134.122.4337.0120.0000, Avenida Manoel Hipólito do 

Rego, n.º 2.650; deste segue até o ponto A definido pelas coordenadas N:7.371.502,2689m e E: 458.801,6707 

m, com azimute 56°14’48” e distância 111,67m; agora confrontando com Área de Marinha Laudêmio, divisa 

com propriedade de Rubens Mânica e outros, IPTU:3134.122.4337.0120.0000; Avenida Manoel Hipólito do 

Rego, n.º 2.650, deste segue até o ponto B definido pelas coordenadas N:7.371.499,8927 m e E: 458.803,4338 

m, com azimute de 143°25’31” e distância de 2,96m; agora confrontando com a propriedade de Evaristo 

Rodrigues de Arruda, IPTU: 3134.122.4337.0060.0000,  Avenida Manoel Hipólito do Rego, n.º 2.590; deste 

segue até o ponto 1 definido pelas coordenadas N: 7.371.437,8582 m e E: 458.710,6699 m, com azimute de 

236°13’41” e distância de 111,59m. O perímetro acima descrito encerra uma área de 331,95 m².” 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

São Sebastião, 26 de fevereiro de 2019.  

 

 

 
FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 


