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D E C R E T O 
 

Nº 7050 /2017 
 

 

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação 
amigável ou judicial, o imóvel situado neste Município, para 
implantação de unidades de Educação Básica, a fim de 
atender a comunidade local na área educacional e outros de 
interesse público. 

 

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

termos da Lei Orgânica do Município, 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1°- É declarado de utilidade pública para fins de desapropriação amigável ou judicial o imóvel 

situado neste Município na Estrada do Cascalho, S/N - Bairro Boiçucanga, São Sebastião/SP de inscrição 

cadastral 3133.213.1433.0001.0000, com área de 11.180,00m² de terreno e 182,57m² de área construída, 

consta como proprietário EGAS MUNIZ ATANAZIO, que se destinará para implantação de unidades de 

Educação Básica, a fim de atender a comunidade local na área educacional e outros de interesse público. 

 

IMÓVEL: “UM TERRENO cuja descrição inicia-se no perímetro 1, definido pelas coordenadas N: 

7.370.044,063m e E: 436.991,151m, na lateral do alinhamento da Estrada do Cascalho e na divisa com imóvel 

sem cadastro, deste ponto segue com azimute de 78º15’33” e distância de 83,69m pela lateral do alinhamento 

predial da Estrada do Cascalho até o ponto 2, definidos pelas coordenadas N: 7.370.061,093m e E: 

437.081,091, deste ponto deflete a direita e segue com azimute de 193º52’22” e distância 142,97m confrontando 

em parte pela lateral do alinhamento predial da Travessa da Estrada do Cascalho, e com Maria de L. A. de 

Souza, inscrição cadastral nº 3133.213.1473.0009.0000, frente para a Travessa da Estrada do Cascalho, 

número predial 51, e com Empreendimento Pousada do Vale, inscrição cadastral nº 3133.213.1473.0001.0000, 

frente para a Rua do Cambucaeiro, sem número predial, até o ponto 3 definido pelas coordenadas N: 

7.369.912,883m e E: 437.018,251m, deste ponto deflete a direita e segue o azimute de 251º45’50” e distância de 

30,07m, confrontando com o Empreendimento pousada do Vale, com a inscrição cadastral nº 

3133.213.1473.0001.0000, frente para a Rua do Cambucaeiro, sem número predial, até o ponto 4 definidos 

pelas coordenadas N: 7.369.913,823m e E: 437.004,551m, deste segue com azimute de 273º55’30” e distância 

de 13,73m, confrontando com o Empreendimento Pousada do Vale, com a inscrição cadastral nº 

3133.213.1473.0001.0000, frente para a Rua do Cambucaeiro, sem número predial, até o ponto 5 definido pelas 

coordenadas N: 7.369.935,794m e E: 436.976,788m deste ponto deflete à direita e segue com azimute de 293º 

55’23” e distância de 45,43m, confrontando com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo  
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(SABESP), com a inscrição cadastral nº 3133.213.1452.0024.0000, frente para a Estrada do Cascalho, sem 

número predial, até o ponto 6 definido pelas coordenadas N: 7.369.967,823m e E: 436.976.078m, deste ponto 

deflete à direita e segue com azimute de 20º 44’20” e distância de 70,16m, confrontando em parte com Milton 

Paulo Becheri, inscrição cadastral nº 3133.213.1433.0210.0000, frente para a Estrada do Cascalho, número 

predial 460,e  com Milton Paulo Becheri e inscrição cadastral nº 3133.213.1433.0182.0000, frente para a Estrada 

do Cascalho, número predial 470, e com Newton Marcos Gasparini, com inscrição cadastral nº 

3133.213.1433.0161.0000, frente para a Estrada do Cascalho, número predial 480, até o ponto 7 definido pelas 

coordenadas N: 7.370.001,403m e E: 436.966,310m, deste ponto deflete a esquerda e segue com azimute de 

288º38’13” e distância de 2,69m, até o ponto 8 definido pelas coordenadas N: 7.370.044,063m e E: 

436.991,151m confrontando com Newton Marcos Gasparini , com inscrição cadastral 3133.213.1433.0161.0000, 

frente para a Estrada do Cascalho, número predial 480, deste ponto deflete à direita e segue com azimute de 16º 

06’23” e distância de 43,51m, confrontando com imóvel sem cadastro nesta Prefeitura Municipal, até o ponto 1 

definido pelas coordenadas N: 7.370.044,063m e E: 436.991,151m ponto este, que teve o inicio da presente 

descrição, perfazendo uma área de 10.618,34m² (dez mil seiscentos dezoito metros e trinta e quatro decímetros 

quadrado), conforme coordenadas plantas retiradas do Sistema SIGMUN, Base Cartográfica Municipal, as 

coordenadas encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 45º EGr, tendo 

com Datum o SIRGAS 2000 ”.  

 

Art. 2°- 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. 

 

Art. 3°- As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotação 

orçamentária própria. 

 

Art. 4°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

                                                                       

São Sebastião, 15 de dezembro de 2017. 

 

 

 
FELIPE AUGUSTO 

Prefeito  


