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D E C R E T O 

Nº 7265/2018 

     
 
     “Anula o ato administrativo que autorizou a 

construção de unidades habitacionais, no 
processo nº 3943/15”. 

 
 

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

legais que lhe são conferidas pelo inciso VIII da Lei Orgânica Municipal e; 

 

CONSIDERANDO o Princípio da Legalidade que preconiza o artigo 37 “caput” da 

Constituição Federal, bem como o art. 53 da Lei Federal nº 9784/1999; 

 

CONSIDERANDO o Capítulo II, artigos 35 a 37 da Lei Complementar nº 46/1965 que 

dispõe sobre o Código de Obras do Município de São Sebastião; 

 

CONSIDERANDO que foi constatada a implantação de algumas unidades em desacordo 

com o projeto e foi lavrado o auto de embargo nº 37520 pela Fiscalização de Obras, conforme fls. 79/80 

do processo nº 3793/15. 

 

CONSIDERANDO que conta no Relatório nº 0049/2017/SEMAM¹ emitido pelo 

departamento de Meio Ambiente ao Secretário Adjunto da pasta informando que a obra esta em 

desacordo com o projeto técnico aprovado, pois as edificações e demais estruturas estão dentro do 

Parque Estadual da Serra do Mar, e em ares abrangidas pelo zoneamento Z2 e ZEE emitindo o Auto de 

Notificação nº 25632; 

 

CONSIDERANDO o despacho exarado pela Secretária de Urbanismo que recomenda a 

anulação de deferimento do processo nº 3793/15 e consequentemente do ato de aprovação da planta 

submetida à analise e aprovação no referido processo, bem como pela anulação do ato que concedeu o 

alvará nº 214/2015, que autorizava o início da obra, embargando-se toda área; 

 

CONSIDERANDO que a administração pode, a qualquer momento, rever seus atos; 
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D E C R E T A: 
 
 

Art. 1º. Anular ato administrativo constante do processo administrativo nº 3493/15, 

praticado pelo Sr. Secretário de Obras, Arqº José Evanildo da Silva, consistente na oposição de carimbo 

de aprovação  e respectiva assinatura, datados de 24/08/2015 nas plantas totalizando 5.007,82m² de 

área construída  constante às fls. 63 a 65 dos autos.  

 

Art. 2º. Anular ato administrativo constante do processo administrativo nº 3493/15, 

praticado pelo Sr. Diretor de Departamento de Licenciamento de Obras Particulares , Arqº Derli Renato 

Leal, consistente na oposição de carimbo de aprovação  e respectiva assinatura, datados de 24/08/2015 

nas plantas totalizando 5.007,82m² de área construída  constante às fls. 63 a 65 dos autos.  

 

Art. 3º. Anular ato administrativo constante do processo administrativo nº 3493/15, 

praticado pelo Sr. Secretário de Obras, Arqº José Evanildo da Silva, consistente na oposição de carimbo 

de aprovação  e respectiva assinatura, datados de 24/08/2015 que concedeu o ALVARÁ DE 

CONSTRUÇÃO nº 214/15, constante às fls. 76 dos autos. 

 

Art. 4º. Anular ato administrativo constante do processo administrativo nº 3493/15, 

praticado pelo Sr. Secretário de Obras, Arqº José Evanildo da Silva, consistente na oposição de carimbo 

de aprovação  e respectiva assinatura, datados de 24/08/2015, totalizando 5.007,82 m² de área 

construída, constantes no verso da Folha de Andamento – FA1 dos autos. 

 

Art. 5º. Anular ato administrativo constante do processo administrativo nº 3493/15, 

praticado pelo Sr. Diretor de Obras Particulares, Arqº Derli Renato Leal, consistente na oposição de 

carimbo de aprovação  e respectiva assinatura, datados de 24/08/2015, totalizando 5.007,82 m² de área 

construída, constantes no verso da Folha de Andamento – FA1 dos autos. 

 

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.   

 

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário. 

São Sebastião, 30 de julho de 2018. 

 
FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 


