
DECRETO 4198/2008 
“Declara de utilidade pública para fins de 
desapropriação amigável ou judicial, o 
imóvel situado neste Município, para 
Ampliação da Escola Municipal de 
Barequeçaba.” 
 
 
 

 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São Sebastião, no 
exercício de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município, 

 
 

D E C R E T A: 
 
 

Artigo 1º É declarado de utilidade pública para fins de desapropriação 
amigável ou judicial, para ampliação da Escola Municipal de Barequeçaba, os imóveis 
situados na Alameda dos Eucaliptos e Alameda dos Canários, no bairro de Barequeçaba, 
nesta cidade e comarca de São Sebastião/SP, cadastrados em nome de Carlos Alberto 
Garbelotti e Walter Guilherme Piacsek com identificações cadastrais respectivamente: nº. 
3134.143.4264.0217.0000, nº. 3134.143.4264.0026.0000, cujas áreas assim se descrevem e se 
caracterizam: 
 
 

CADASTRO MUNICIPAL: 3134.143.4264.0217.0000 
Matrícula nº. 6.421 
 
“IMÓVEL – PARTES DOS LOTES de números 7 (sete) e 8 
(oito) da Quadra 8 (oito), do loteamento” VILA BALNEÁRIA 
SÃO BENEDITO”, inscrito sob nº. 5, (Lº 8 – B, fls. 30 vº.), 
localizado na Praia de Barequeçaba, município e Comarca de 
São Sebastião, deste Estado, formando um só todo, que assim 
se descreve: medindo 15,00m (quinze metros) de frente para a 
rua ou avenida 1 (hum), por 30,00m (trinta metros) da frente 
aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma 
largura da frente; confrontando do lado direito de quem do 
imóvel olha para a rua, com o remanescente do lote 8 (oito), 
do lado esquerdo com o remanescente do lote 7 (sete), e, nos 
fundos com os lotes 17 (dezessete) e 18 (dezoito); dito terreno 
dista 24,00 m (vinte e quatro metros) da esquina da rua 5 
(cinco), entrando na rua 1 (hum), se dirige para a rua 6 (seis), 
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e está localizado na quadra formada pelas ruas 5 (cinco), 1 
(hum), 6 (seis) e 2 (dois); encerrando a área de 450 m²; 
(quatrocentos e cinqüenta metros quadrados). 
TRANSCRIÇÃO Nº. 6.003.” 

 
 

CADASTRO MUNICIPAL: 3134.143.4264.0026.0000 
Matrícula nº. 15.851 
 
“IMÓVEL – O LOTE DE TERRENO de número 17 
(dezessete) da Quadra 08 (oito) do loteamento “VILA 
BALNEÁRIA SÃO BENEDITO”, inscrito sob nº. 5, (Lº 8 – fls. 
30 vº); localizado no bairro de Praia de Barequeçaba, 
distrito, município e comarca de São Sebastião, deste Estado, 
medindo 10,00 m (dez metros) de frente para a Rua 2 (dois), 
com igual medida da frente na linha dos fundos, onde divide-
se com o lote 07, por 30,00 m (trinta metros) de ambos os 
lados da frente aos fundos, confinando de um lado com o lote 
16, e de outro com o lote nº. 18, todos da mesma quadra, 
encerrando a área de 300, 00 ms2 – TRANSCRIÇÃO Nº. 
6.003, Livro 3 – K.” 
 

Artigo 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência 
no respectivo processo judicial para os fins do disposto no artigo 15, do decreto Lei Federal 
nº. 3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº. 2786 de 21 de maio de 1956. 

    
Artigo 3º As despesas com a execução do presente Decreto, correrão por 

conta de dotação orçamentária própria. 
 
Artigo 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 

São Sebastião, 12 de junho de 2008. 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 
Prefeito 

 
 
 
 

AGC/mcsc 
 

Registrado em livro próprio, e publicado por afixação data supra. 
 


