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D E C R E T O 
Nº 8398/2021 

                                                                                           
“Dispõe sobre a re-ratificação do Decreto nº. 
6711/2017.” 

 

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

atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

DECRETA 

Art. 1º - A re-ratificação da ementa e do artigo 1º, do Decreto nº. 6711/2017, de 19 de 

janeiro de 2017, conforme segue:  

“Declara de utilidade pública para fins de desapropriação amigável ou judicial, o imóvel 

situado neste Município na Av. Manoel Teixeira - São Francisco da Praia, para a construção de um 

complexo educacional que atenda o ensino integral combinado com o atendimento especializado 

multiprofissional aos alunos com deficiências, matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino”.  

DA ÁREA A SER DESAPROPRIADA: “Inicia-se no ponto 0 definido pelas coordenadas 

N: 7.372.227,538 me E: 457.991,823 m, confrontando com Avenida Manoel Teixeira, deste segue até o 

ponto I definido pelas coordenadas N: 7.372.167,249 m e E: 458.000,418 m, com azimute de 

171°53'10" e distância de 60,90m; deste segue até o ponto 2 definido pelas coordenadas N: 

7.372.162,014 me E: 457.998,131 m, em arco de 5,87 m, com raio de 7,23 m; agora confrontando com 

Rua Stanley Fragel Madeira; deste segue até o ponto 3 definido pelas coordenada. N: 7.372.055,028 m 

e E: 457.888,443 m. com azimute de 225°42'53" e distância de 153,22m; deste segue até o ponto 4 

definido pelas coordenadas N: 7.372.034,482 m e E: 457.857,845 m, em arco de 36,89 m. com raio de 

265,14 m: deste segue até o ponto 5 definido pelas coordenadas N: 7.371.989,600 m e E: 457.777,279 

m, com azimute de 240°52'42" e distância de 92,22m; deste segue até o ponto 6 definido pelas 

coordenadas N: 7.371.989,390 m e E: 457.771,134 m, em arco de 6,33 m, com raio de 7,55 m; agora 

confrontando com Rua José Belmiro Gomes; deste segue até o ponto definido pelas coordenadas N: 

7.371.992,516 me E: 457.766,520 m, com azimute de 304°07′25" e distância de 5,57m; deste segue 

até o ponto 8 definido pelas coordenadas N: 7.372.065,113 m e E: 457.710,054 m. com azimute de 
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322°07'26" e distância de 91,97m; agora confrontando com Rio Priqui Mirim: deste segue até o ponto 9 

definido pelas coordenadas N: 7.372.088,929 m e E: 457.767,208 m, com azimute de 67°22'40" e 

distância de 61,92m; deste segue até o ponto 10 definido pelas coordenadas N: 7.372.111,261 m e E: 

457.796,633 m. com azimute de 52° 48'10" e distância de 36,94m; deste segue até o ponto 11 definido 

pelas coordenadas N: 7.372.120,460 m e E: 457.807,637 m. com azimute de 50°06'18" e distância de 

14,34m; deste segue até o ponto 12 definido pelas coordenadas N: 7.372.134,041 m e E: 457.830,148 

m. com azimute de 58°53'52" e distância de 26,29m; deste segue até o ponto 13 definido pelas 

coordenadas N: 7.372.146,417 m e E: 457.880,408 m. com azimute de 76°10'03" e distância de 

51,76m; deste segue até o ponto 14 definido pelas coordenadas N: 7.372.141,094 me E: 457.890,573 

m. com azimute de 117°38'12" e distância de 11,47m; deste segue até o ponto 15 definido pelas 

coordenadas N: 7.372.151,685 m e E: 457.911,727 m, com azimute de 63°24'15" e distância de 

23,66m; deste segue até o ponto 16 definido pelas coordenadas N: 7.372.165,670 m e E: 457.929,242 

m. com azimute de 51°23'41" e distância de 22,41m; deste segue até o ponto 17 definido pelas 

coordenadas N: 7.372.173,933 m e E: 457.936,002 m. com azimute de 39°17'13" e distância de 

10,68m; deste segue até o ponto 18 definido pelas coordenadas N: 7.372.186,471 m e E: 457.962,713 

m, com azimute de 29,51m; deste segue até o ponto 0 definido pelas coordenadas N: 7.372.227,538 m 

c E: 457.991,823 m, com azimute de 35°19'50" e distância de 50,34m; O perímetro acima descrito 

encerra uma área de 23.436,25 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, revogando-se as 

disposições contrárias em especial no Decreto Municipal n.º 6711/2017. 

São Sebastião, 10 de dezembro de 2021. 

 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


