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D E C R E T O  

 
Nº 7926/2020 

 
 
 

 “Dispõe sobre alteração da redação do Decreto nº 

7682/2020 que declara de utilidade para fins de 

desapropriação amigável ou judicial, do imóvel 

situado neste Município, para área de lazer para a 

comunidade local”.  

 

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

legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de São Sebastião; 

 

CONSIDERANDO o princípio da autotutela administrativa; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se retificar o Decreto nº 7682/2020, devido ao erro material. 

 

 

D E C R E T A: 

 
Art. 1º - Retifica o artigo 1º do Decreto nº 7682/2020, de 17 de janeiro de 2020, que declara de 

utilidade pública para fins de desapropriação amigável ou judicial, do imóvel situado neste Município, para área 

de lazer para comunidade local, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Artigo 1º- É declarado de utilidade pública para fins de desapropriação amigável ou judicial o 

imóvel situado neste município localizado na Alameda Santana s/n, Bairro Pontal da Cruz, devidamente inscrito 

perante o Cadastro Municipal sob o n.º 3134.123.3484.0172.0000, matrícula registrada sob o nº. 2.653, tendo 

como proprietários GERVASIO BRITO DA SILVA e NANCY SOUZA DA SILVA, para área de lazer para 

comunidade local, abaixo descrito de acordo com a descrição da matrícula. 

DA ÁREA A SER DESAPROPRIADA: “Inicia-se no ponto n. 1, caracterizado pelas coordenadas 

Geodésicas no Sistema Datum Sad 69, N=7.370.294.6877 e E=458.600,4677, cravado na Alameda Santana, 

na divisa com o imóvel n. 509 da Alameda Santana (Condomínio Yperion); do ponto n. 1 segue confrontando 

com o imóvel n. 509 da Alameda Santana (Condomínio Yperion), com azimute de 136º01’54” e distancia de 

50,00m, até encontrar o ponto n. 2 caracterizado pelas coordenadas N=7.370.258,7015 e E=458.635,1806; 

deste ponto deflete à direita e segue com azimute de 227º51’25” e distância de 20,01m, até encontrar o ponto 
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n. 3 caracterizado pelas coordenadas N=7.370.245,2750 e E=458.620,3437; deste ponto deflete à direita e 

segue com azimute de 316º01’54” e distância de 31,01m, até encontrar o ponto n. 4 caracterizado pelas 

coordenadas N=7.370.267,5917 e E=458.598,8164; deste ponto segue com azimute de 316º01’54” e distância 

de 18,99m até encontrar o ponto n. 6 caracterizado pelas coordenadas N=7.370.281,2612 E=458.585,6307; 

deste ponto deflete à direita e segue confrontando com a Alameda Santana, com azimute de 47º51’25” e 

distância de 14,34m, até encontrar o ponto n. 5 caracterizado pelas coordenadas N=7.370.290,8857 e 

E=458.596,2663; deste ponto segue confrontando com a Alameda Santana com azimute de 47º51’25” e 

distância de 5,67m até encontrar o ponto n. 1 encerrando à área de 999,99m².” 

 

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

 

São Sebastião, 17 de setembro de 2020. 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


