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Portaria nº 02/2021 

da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária de São Sebastião 

 

Disciplina o procedimento de consolidação de 
domínio nos termos do §2º e §6º do artigo 1º do 
Decreto Municipal nº7.355/2018, dispondo sobre 
a proporção da área já regularizada nos termos 
do §1º do mesmo artigo, das Matrículas 13.140, 
21.145 e 21.146 do SRI de São Sebastião. 
 

 

Eu, MIRELA CRISTINA RAMOS DO REGO VIEIRA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO, nos termos do §1º do art.9º do Decreto Municipal 
nº 7.355/2018, faço saber:  
 
 
Artigo 1º - A alienação onerosa de que trata o §2º do artigo 3º do Decreto Municipal nº7.355/2018, para 

fins de consolidação de domínio, nos termos dos §2º e §6º do artigo 1º do mesmo diploma, incidirá 

somente sobre a proporção de 38,4% das áreas dos imóveis cujo registro tenha origem nas Matrículas 

13.140, 21.145 e 21.146 do Serviço Registral de São Sebastião, uma vez que 61,6% dos imóveis 

constantes das mesmas têm origem em ação de usucapião com trânsito em julgado e registrado sob 

Transcrição 4.415 da mesma Serventia, ou seja, já regularizadas segundo §1º do mesmo artigo 1º. 

 

 

Parágrafo único - A alienação onerosa de que trata este artigo operar-se-á mediante o pagamento 

correspondente a 10% de 38,4% do valor venal de cada imóvel ainda não regularizado com origem nas 

Matrículas 13.140, 21.145 e 21.146 do Serviço Registral de São Sebastião, nos termos da Lei Municipal 

nº 2.511/2017 e respectivo regulamento. 

 

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Sebastião, 04 de novembro de 2021 

 

 

MIRELA CRISTINA RAMOS DO REGO VIEIRA 
Secretária Municipal de Habitação e Regularização Fundiária  


