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D E C R E T O 

Nº 7683/2020 

 

“Declara de interesse social para fins de desapropriação 
amigável ou judicial, parte do imóvel situado neste 
Município, para construção de casas populares.” 

 

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: 

Artigo 1º - É declarado de interesse social para fins de desapropriação amigável ou judicial 

parte do imóvel situado neste município localizado na Rua Amália Maria de Jesus, s/n, Barequeçaba, São 

Sebastião – SP, devidamente inscrito perante o Cadastro Municipal sob o n.º 3134.143.1318.0085.0000, tendo 

como possuidor JOANI ANTÔNIO PALMEIRA, para construção de casas populares abaixo descrito: 

  DA ÁREA A SER DESAPROPRIADA: “Inicia-se no ponto A definido pelas coordenadas N: 
7.365.822,36 m e E: 455.425,98 m, confrontando com Propriedade de Joani Antonio Palmeira 
(remanescente), deste segue até o ponto B definido pelas coordenadas N: 7.365.823,14 m e E: 455.446,34 m, 
com azimute de   87°48'07" e distância de 20,38m; agora confrontando com  Rua Amália Maria de Jesus; 
deste segue até o ponto 4 definido pelas coordenadas N: 7.365.760,59 m e E: 455.448,74 m, com azimute de  
177°48'06" e distância de 62,59m; agora confrontando com Rua Amália Maria de Jesus; deste segue até o 
ponto 3 definido pelas coordenadas N: 7.365.713,47 m e E: 455.450,28 m, com azimute de  178°07'25" e 
distância de 47,15m; deste segue até o ponto C definido pelas coordenadas N: 7.365.710,14 m e E: 455.450,36 
m, com azimute de  178°46'29" e distância de 3,33m; agora confrontando com Propriedade de Joani Antonio 
Palmeira (remanescente); deste segue até o ponto D definido pelas coordenadas N: 7.365.709,43 m e E: 
455.428,39 m, com azimute de  268°09'04" e distância de 21,98m; deste segue até o ponto 13 definido pelas 
coordenadas N: 7.365.712,41 m e E: 455.428,28 m, com azimute de  357°55'33" e distância de 2,98m; agora 
confrontando com a quem pertencer ; deste segue até o ponto 12 definido pelas coordenadas N: 7.365.736,73 
m e E: 455.427,31 m, com azimute de  357°43'00" e distância de 24,35m; deste segue até o ponto 11 definido 
pelas coordenadas N: 7.365.756,79 m e E: 455.426,30 m, com azimute de  357°07'11" e distância de 20,08m; 
deste segue até o ponto 10 definido pelas coordenadas N: 7.365.764,30 m e E: 455.425,64 m, com azimute de  
354°57'34" e distância de 7,55m; deste segue até o ponto 9 definido pelas coordenadas N: 7.365.780,47 m e E: 
455.425,09 m, com azimute de  358°02'55" e distância de 16,18m; deste segue até o ponto 8 definido pelas 
coordenadas N: 7.365.780,55 m e E: 455.427,31 m, com azimute de   87°56'34" e distância de 2,23m; deste 
segue até o ponto 7 definido pelas coordenadas N: 7.365.793,03 m e E: 455.427,10 m, com azimute de  
359°02'41" e distância de 12,48m; deste segue até o ponto A definido pelas coordenadas N: 7.365.822,36 m e 
E: 455.425,98 m, com azimute de  357°48'08" e distância de 29,35m; .O perímetro acima descrito encerra uma 
área de 2.450,70 m².” 
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Artigo 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. 

Artigo 3º - As despesas com a execução do presente Decreto correrão por dotação 

orçamentária própria. 

Artigo 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

São Sebastião,  17 de janeiro de 2020.  

 

 

 

 
FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


