
DECRETO 4200/2008 
“Declara de utilidade pública para 
fins de desapropriação amigável ou 
judicial, o imóvel situado neste 
Município, para Implantação de Área 
para Instalação de Transbordo de 
Resíduos Sólidos e Parque de 
Valorização de Resíduos Urbanos.” 
 
 

 
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 Implantação de Área para 
Instalação de Transbordo de Resíduos Sólidos e Parque de Valorização de 
Resíduos Urbanos no bairro da Topolândia, nesta cidade e comarca de São 
Sebastião/SP, cadastrado em nome de Sui Generis Comércio e 
Empreendimentos LTDA, com identificação nº.3134.141.6475.0636.0000, cuja 
área assim se descreve e se caracteriza: 
 

“Este Memorial descreverá a área, localizada no 
Município de São Sebastião, Bairro Topolândia, as 
margens da Avenida Dr. Remo Corrêa da Silva, nº. 1769. 
O levantamento teve origem nos marcos geodésicos (M-
34) N- 7371285,835 m E- 434736,286 m e (M-35) N- 
7371327,615 m E- 433975,170 m, datum SAD 69, da 
rede de referência cadastral do Município de São 
Sebastião-SP, como segue:  
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A descrição perimétrica inicia-se no Ponto 0 (N-
7366877,61/ E-458523,65), localizado as margens da 
Avenida Dr. Remo Corrêa da Silva (sentido Bertioga – 
São Sebastião), distante 33,48 metros da ponte (Córrego 
Mãe Isabel). Do Ponto 0 (N- 7366877,61/ E – 
458523,65), segue-se as margens da Avenida Dr. Remo 
Corrêa da Silva, com rumo SW 35º33’25” e distância de 
111,68 metros, atinge-se o Ponto 1(N – 7366786,75/E-
458458,70), confrontando-se a direita com a Avenida Dr. 
Remo Corrêa da Silva e a esquerda com a área em 
descrição. Do  Ponto 1( N- 7366786,75/E-
458458,70),segue-se o mesmo sentido, com raio de 94,60 
metros e comprimento de 30,07 metros, Atinge-se o 
Ponto 2 (N- 7366759,87/E- 458445,51), confrontando-se 
a esquerda com a área em descrição e a direita com a 
Avenida Dr. Remo Corrêa da Silva. Do Ponto 2 (N-
7366759,87/E – 458445,51), segue-se o mesmo sentido, 
com o rumo SE 54º07’27”  e distância de 89,03 metros, 
atinge-se o Ponto 3 (N-7366707,69/E-458517,65), 
confrontando-se a esquerda com a área em descrição e a 
direita com Área Municipal. Do Ponto 3 (N-
7366707,69/E – 458517,65), deflete-se a esquerda, com 
rumo NE 37º12’32” e distância de 128,04 metros, atinge-
se o Ponto 4 (N-7366809,66/ E – 458595,08), 
confrontando-se a esquerda com a área em descrição e a 
direita com Área Municipal. Do Ponto 4 (N-7366809,66/ 
E – 458595,08), deflete-se a esquerda, com o rumo NW 
13º09’18” e distância de 20,12 metros, atinge-se o Ponto 
5 (N- 7366829,26/E – 458590,50), confrontando-se a 
esquerda com área em descrição e a direita com Área 
Municipal. Do Ponto 5 (N-7366829,26/E-458590,50), 
deflete-se a esquerda, com rumo NW 54º07’27” e 
distância de 82,50 metros, atinge-se o Ponto 0 (N-
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7366877,61/E-458523,65), onde iniciou-se esta 
descrição, confrontando-se a esquerda com a área em 
descrição e a direita com Área Municipal. A área 
descrita perfaz um total de 13.400,02 m² e o perímetro de 
461,46 metros”.  

 
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.  
 
Artigo 5º Fica revogado o Decreto nº.3082/05. 

 
São Sebastião, 13 de junho de 2008. 

 
Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 

Prefeito 
 

   
 
 
 
 
AGC/dsc 
 
 

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


