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D E C R E T O 

 
Nº  7770/2020 

 
 

“Declara de necessidade pública para fins de 
desapropriação amigável ou judicial, o imóvel situado 
neste Município, para implantação de cemitério 
público.” 

 

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

termos da Lei Orgânica do Município, e, 

 

CONSIDERANDO ter sido sancionada pelo Presidente da República a Lei nº 13.979, de 06 de 

fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do COVID-19 (Novo Coronavírus). 

CONSIDERANDO as recentes determinações das autoridades do Estado de São Paulo referente 

a medidas preventivas de combate ao COVID-19. 

CONSIDERANDO o Decreto nº 7736, de 26 de março de 2020, que unificou, dentre outros, o 

Decreto nº 7713, de 20 de março de 2020, que decretou estado de calamidade pública no Município de São 

Sebastião. 

CONSIDERANDO os princípios constitucionais de promoção e preservação da dignidade da 

pessoa humana. 

 

D E C R E T A: 

 

Artigo 1º É declarado de necessidade pública para fins de desapropriação amigável ou judicial, 

para projeto de implementação de cemitério público, e outros de interesse público, parte do imóvel situado neste 

Município na Rua José de Vasconcelos, s/nº, Bairro Jaraguá, cadastro municipal n° 3034-361-4314-0139-0000, 

com inscrição cadastral em nome de BELOMAR INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA LTDA., com área de 

21.619,40 m² (vinte e um mil, seiscentos e dezenove metros e quarenta centímetros quadrados) a ser 

desapropriada, com a seguinte descrição: 

 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1 com coordenadas UTM E= 455.491,9938 e N= 

7.375.836,2019, segue até o vértice 2, com coordenadas U T M E=455.508,1486 e 

N=7.375.801,5399, no azimute de 155°00'41", na extensão de 38,240 m; Do vértice 2 segue até o 

vértice 3, com coordenadas U T M E=455.530,9643 e N=7.375.740,6526, confrontando do vértice 

1 ao vértice 3 com Logradouro Público Rua Rancharia, deste segue no azimute de 159°27'29", na 

extensão de 65,020 m; Do vértice 3 segue até o vértice 4, com coordenadas U T M 
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E=455.481,6763 e N=7.375.692,9987,  no azimute de 225°57'57", na extensão de 68,560 m; Do 

vértice 4  segue até o vértice 5, com coordenadas U T M E=455.448,1727 e N=7.375.667,0978,  

no azimute de 232°17'35", na extensão de 42,350 m; Do vértice 5  segue até o vértice 6, com 

coordenadas U T M E=455.406,7842 e N=7.375.655,9603,  no azimute de 254°56'19", na 

extensão de 42,860 m; Do vértice 6  segue até o vértice 7, com coordenadas U T M 

E=455.398,6579 e N=7.375.637,0193, confrontando do vértice 3 ao vértice 7 com Remanescente 

da I.C. 3034.361.4314.0139.0000, deste segue no azimute de 203°13'15", na extensão de 20,610 

m; Do vértice 7 segue até o vértice 8, com coordenadas U T M E=455.352,9539 e 

N=7.375.666,8585,  no azimute de 303°08'23", na extensão de 54,580 m; ;Do vértice 8  segue até 

o vértice 9, com coordenadas UTM E=455.358,0819 e N=7.375.692,7777, no azimute de 

11°11'29", na extensão de 26,420 m; Do vértice 9 segue até o vértice 10, com coordenadas U T M 

E=455.354,5161 e N=7.375.770,8283, no azimute de 357°23'03", na extensão de 78,130 m; 

confrontando do vértice 7 ao vértice 10 com veio de agua sem denominação, deste segue no 

azimute.de 64°34'04", na extensão de 152,23 m até o vértice 01 (ponto inicial dessa descrição), 

confrontando do vértice 10 ao vértice 1 com a Via de Acesso ao Cemitério Jaraguá, fechando 

assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área de 21.619,40 m² e um perímetro de 

589,00 m. Todas as coordenadas aqui descritas estão georrefereciadas ao Sistema Geodésico 

Brasileiro, e encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central -

45, tendo como DATUM SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram 

calculados no plano de projeção UTM . 

 

Artigo 2º- Fica a expropriante autorizada, se necessário, a invocar o caráter de urgência em 

eventual processo judicial para os fins do disposto no artigo 5º, do Decreto Lei Federal nº 3365 de 21 de junho 

de 1941, alterado pela Lei nº 2786 de 21 de maio de 1956.  

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

orçamentária própria. 

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

                        

 

                                               São Sebastião,  22  de abril de 2020. 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito  


