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D E C R E T O 

Nº 7591/2019 

 

“Declara de utilidade pública para fins de 
desapropriação amigável ou judicial, o imóvel situado 
neste município, para construção da Escola Municipal 
de Educação Fundamental de Camburi, e revoga o 
Decreto nº. 7433/2019”. 

 

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

atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

 

D E C R E T A: 

Art. 1º - É declarado de utilidade pública para fins de desapropriação amigável ou judicial 

parte do imóvel situado neste Município, na Rua Tijucas, S/N – Bairro Camburi, São Sebastião/SP de inscrição 

cadastral 3133.124.2259.0001.0000, com área total de 15.594,70 m² de terreno e 113,89 m² de área 

construída, consta como possuidor AGNALDO VICENTE DO AMPARO, que se destinará para construção da 

Escola Municipal de Educação Fundamental de Camburi, abaixo descrito conforme planta e memorial 

descritivo:  

ÁREA A SER DESAPROPRIADA: área tem início no ponto 1 de coordenadas N – 

7370920,60 E- 435144,46  deste segue-se com azimute de 120º 00 05 e distância de 50,00 confrontando com 

Leila Silva do Aparo I.C. 3133.124.2288.0001.0000 até o ponto 2 de coordenadas N – 7370871,35 E- 

435151,38  deste segue-se com azimute de 262º 15’ 24” e distância de 20,00 m, confrontando com Leila Silva 

do Aparo I.C. 3133.124.2288.0001.0000 até o  ponto 3 de coordenadas N – 7370868,65 E- 435131,56  deste 

segue-se com azimute de 172º 03’ 24” e distância de 13,20 m confrontando com Leila Silva do Aparo I.C. 

3133.124.2288.0001.0000 até o ponto 4 de coordenadas N – 7370855,46 E- 435133,40  deste segue-se com 

azimute de 269º 48’ 08” e distância de 58,42 m  confrontando com área remanescente de Agnaldo Vicente do 

Amparo I.C. 3133.124.2259.0001.0000, até o ponto 5 de coordenadas N – 7370855,26 E- 435074,98  deste 

segue-se com azimute de 00º 00 00” e distância de 65,00 m  confrontando com área remanescente de Agnaldo 

Vicente do Amparo I.C. 3133.124.2259.0001.0000, até o ponto 6 de coordenadas N – 7370920,26 E- 

435074.98  deste segue-se com azimute de 98º 55’06” e distância de 11,38 m , confrontando com a Rua 

Tijucas, até o ponto 7 de coordenadas N – 7370918,50 E- 435086,22  deste segue-se com azimute de 87º 23’ 

36” e distância de 7,18 m , confrontando com a Rua Tijucas, até o ponto 8 de coordenadas N - 7370918.82 E- 
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435093,39  deste segue-se com azimute de 93º 28’ 33” e distância de 12,40 m confrontando com a Rua 

Tijucas, até o ponto 9 de coordenadas N – 7370918,06 E- 435105,77  deste segue-se com azimute de 87º 21’ 

59” e distância de 8,40 m confrontando com a Rua Tijucas, até o ponto 10 de coordenadas N – 7370918,45 E- 

435114,16  deste segue-se com azimute de 85º 39’ 56” e distância de 19,99 m, confrontando com a Rua 

Tijucas até o ponto 11 de coordenadas N – 7370919,96 E- 435134,10  deste segue-se com azimute de 86º 28’ 

33” e distância de 10,36 , confrontando com a Rua Tijucas até o ponto 01,  ponto inicial da presente descrição, 

perfazendo uma área de 4.424,68 m² (quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro metros quadrados e sessenta e 

oito centímetros). 

Art. 2º - Fica o Expropriante autorizado, caso seja necessário, invocar o caráter de 

urgência em eventual ação judicial nos termos do disposto no artigo 5º do Decreto Lei n.º 3.365/1941 alterado 

pela Lei n.º 2786/1956. 

Art. 3º - As despesas com a execução do presente Decreto correrá por dotação 

orçamentária própria. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 

disposições contrárias em especial o Decreto Municipal n.º 7.433/2019. 

 

São Sebastião, 30 de agosto de 2019. 

 

 
 

 FELIPE AUGUSTO 
Prefeito  

  


