
DECRETO 4231/2008 
“Declara de utilidade pública para fins 
de desapropriação judicial ou 
amigável, o imóvel situado neste 
município para construção de estação 
de tratamento de esgoto.” 

 
   
    
 

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 judicial ou amigável, o imóvel situado neste município no 
bairro de Barra do Sahy, para construção de estação de tratamento de esgoto, 
cuja área assim se descreve e se caracteriza: 
 

“A descrição perimétrica inicia-se no ponto NE 85º19’53” onde 
mede nos fundos, 12,81 (doze metros e oitenta e um centímetros), 
no lado direito de quem da Rua Luiz Basílio dos Santos olha, 
inicia-se no ponto SE 00º53’04” onde mede 23,86 (vinte e três 
metros e oitenta e seis centímetros); do lado esquerdo de que da 
referida rua olha, mede 23,40 (vinte e três metros e quarenta 
centímetros) iniciando-se no ponto NW 02º26’21”; Na frente do 
imóvel, inicia-se no ponto SW 87º58’00” onde mede 12,10 (doze 
metros e dez centímetros), encerrando área total de 291,17m² 
(duzentos e noventa e um metros quadrados e dezessete 
decímetros quadrados)”. 
 

Artigo 2º Em conformidade com a documentação colacionada 
nos autos do processo administrativo nº 001959 de 2008, os moradores abaixo 
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 2

elencados exercem a posse mansa e pacifica do imóvel há mais de 20 (vinte) 
anos por si e seus antecessores. 
 
Francisco de Assis Diniz Santos, brasileiro, portador da cédula de identidade 
RG nº. 19.05921-89, devidamente inscrito no CPF sob o nº. 174885833-53; 
 
Agnaldo Brito Alves, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº. 
5.175.421 SSP/SP, devidamente inscrito no CPF sob o nº. 583.352.005-30. 
 

Artigo 3º 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 4º As despesas com a execução do presente Decreto, 

correrão por conta de dotação orçamentária própria. 
 
Artigo 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

São Sebastião, 31 de julho de 2008. 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 
Prefeito 
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Registrado em livro próprio e publicada por afixação data supra. 


