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D E C R E T O 

 
Nº 7128/2018 

 
 

Dispõe sobre a retificação de dispositivo do 
Decreto nº 7047/2017, de 11 de dezembro de 
2017 e dá outras providências. 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, que 

lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

CONSIDERANDO que ocorreu erro material artigo 1º do Decreto nº 7047/2017. 

CONSIDERANDO a necessidade de se retificar o Decreto em questão, corrigindo tal erro: 

 
D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Fica retificado o artigo 1º do Decreto 7047/2017, passando a vigorar da seguinte forma: 

 
 “Art. 1º - É declarado de interesse cultural e ou utilidade pública para fins de desapropriação amigável 

ou judicial o imóvel situado neste Município na Rua Antônio Cândido, nº 63 - Bairro Centro, São Sebastião/SP de 

inscrição cadastral 3134.142.1442.0048.0000, com área de 192,00m² de terreno, consta como proprietários 

REINALDO DAVID FERNANDES, NILZA NASCIMESNTO VASQUES FERNANDES, NILSE VASQUES DA SILVA, 

DENISE SILVA GIL, ADELINO DOS SANTOS GI NETOL, DJALMA VASQUES SILVA, DOUGLAS VASQUES DA 

SILVA, DÁRCIO VASQUES SILVA E VILMA FAUSTINO VASQUES SILVA que se destinará para a ampliação das 

dependências do Teatro Municipal, a fim de atender a comunidade local na área cultural e outros de interesse público. 

 IMÓVEL: UM TERRENO situado nesta cidade, município e comarca de São Sebastião deste Estado, 

medindo de frente para a Rua Antônio Cândido – 8,00m (oito metros); do lado direito de quem da rua olha, me de 

24,00 (vinte e quatro metros) e confronta com propriedade de Adhemar de Barros Filho, do lado esquerdo de quem da 

rua Antônio Candido olha mede 24,00m (vinte e quatro metros) e confronta com propriedade de herdeiros de Persio 

Brasil Arruda, nos fundos mede 8,00m (oito metros) e confronta com a área A de propriedade de Antônio Vasques, 

encerrando a área de 192,00m² (cento e noventa e dois metros quadrados) – área B ”. 

 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de 

outubro de 2017. 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

São Sebastião, 22 de fevereiro de 2018. 

 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


