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D E C R E T O  
Nº 8267/2021 

 
 
“Declara de utilidade pública para fins de 
desapropriação amigável ou judicial, do imóvel 
situado neste Município, com a finalidade da 
implantação do Projeto de Intervenção 
Urbanística, denominado como: Parque 
Municipal São Francisco.” 

 

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 o 

imóvel situado neste município localizado na Rua José Belmiro Gomes, s/n, Morro do  

Abrigo – São Sebastião, devidamente inscrito perante o Cadastro Municipal sob o n.º 

3134.121.6127.0431.0000, tendo como proprietário RIKIO ANZAI, com a finalidade de implantação do 

Projeto de Intervenção Urbanística, denominado como: Parque Municipal São Francisco                      

, abaixo descrito: 

  

 DA ÁREA A SER DESAPROPRIADA: “Inicia-se no ponto 1 definido pelas coordenadas N: 

7.372.068,87 me E. 457.697.92 m. confrontando com Rua José Belmiro Gomes, deste segue até o 

ponto 2 definido pelas coordenadas N: 7.372.053,94 m e E: 457.707,40 m, com azimute de 147 35'34" 

e distância de 17.681m: deste segue até o ponto 3 definido pelas coordenadas N 7.372.036,77 m E 

457.720,10 m. com azimute de 143°30'33" e distância de 21.356m; agora confrontando com Rua 

Adriana Rego, deste segue até o ponto 4 definido pelas coordenadas N. 7.372.034,22 m c E 

457.719,41 m, em arco de 2.935 m. com raio de 1849 m. deste segue até o ponto 5 definido pelas 

coordenadas N: 7.372.033,11 me E: 457.717.28 m. com azimute de 242 29'11" c distância de 2,403m; 

deste segue até o ponto 6 definido pelas coordenadas N. 7.372.032.71 me E 457.713,11 m, com 

azimute de 264°28'08" e distância de 4,192m: agora confrontando com Rua Amâncio Camilo dos 

Santos; deste segue até o ponto 7 definido pelas coordenadas N 7.372.034,18 m e E: 457.702,84 m. 

com azimute de 278° 10'10" e distância de 10,371m: deste segue até o ponto 8 definido pelas 
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coordenadas N: 7.372.038,48 m e E: 457.683.41 m. com azimute de 282-28'35" e distância de 

19,904m; deste segue até o ponto 9 definido pelas coordenadas N: 7.372.040,58 m e E: 457.676,71 m. 

com azimute de 287°24'18" e distância de 7,021m: deste segue até o ponto 10 definido pelas 

coordenadas N: 7372.044,45 457.671.42 m, com azimute de 306°07'48" e distância de 6.548m; deste 

segue até o ponto 11 definido pelas coordenadas N 7372.055,42 m E 457.664.61 m, com azimute de 

328-09'38" e distância de 12,915m; deste segue até o ponto 12 definido pelas coordenadas N: 

7.372.067,53 m c E: 457.657.16 m. com azimute de 328°24'11" e distância de 14.218m agora 

confrontando com Propriedade de Adriana Medina Nardi, IC: 3134121.6167.0346.0000; deste segue 

até o ponto 13 definido pelas coordenadas N 7.372.069,73 m e E: 457.671.93 m, com azimute de 81 

30'34" e distância de 14,931m: deste segue até o ponto 14 definido pelas coordenadas N: 7372.069,86 

m c E: 457.675.30 m. com azimute de 87-49'22" e distância de 3.377m; deste segue até o ponto 1 

definido pelas Coordenadas N: 7.372.068,87 m c E: 457.697.92 m. com azimute de 92°30'52" e 

distância de 22.643m; O perímetro acima descrito encerra uma área de 1.406,22 m²". 

 

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 correrão por dotação orçamentária 

própria. 

 

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

 

São Sebastião, 02 de julho de 2021. 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 

 


