
DECRETO 4269/2008 
“Declara de utilidade pública para fins 
de desapropriação amigável ou judicial, 
os imóveis situados neste Município, 
para construção de centro esportivo” 

 
 
 

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 construção de centro esportivo, os 
imóveis situados no bairro do Toque Toque Grande, nesta cidade e comarca de 
São Sebastião, cadastrados em nome de Carlota Waldenmaier Peters com 
identificação nº. 3133.262.3145.0001.0000 e Jaime Pinsky com identificações 
nº. 3133.262.3139.0184.000 e nº 3133.262.3139.0199.0000, cujas áreas assim 
se descrevem e se caracterizam: 
 
 

Cadastro Municipal nº 3133.262.3145.0001.0000 
Proprietária: Carlota Waldenmaier Peters 

 
Inicia em um ponto na divisa com o imóvel de Jaime Pinsky (lote 
08) e área remanescente de Carlota Waldenmaier Peters. Deste 
ponto segue com o rumo SE 89°42'05” e a distância de 119,46m 
(cento e dezenove metros e quarenta e seis centímetros) até 
atingir o ponto que limita a área para a desapropriação; neste 
ponto deflete à direita e segue com rumo SW 04°12'17” e a 
distancia de 62,85m (sessenta e dois metros e oitenta e cinco 
centímetros) até atingir o ponto que limita a área para a 
desapropriação; neste ponto deflete à direita e segue com rumo 
SW 82°20'17” e a distancia de 69,00m (sessenta e nove metros) 
confrontando nestes três segmentos com área remanescente de 
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Carlota Wadenmaier Peters; neste ponto deflete à direita e segue 
com o rumo NW 25º41’00” e a distância de 89,71m (oitenta e 
nove metros e setenta e um centímetros) até atingir o ponto 
inicial desta descrição, confrontando nesta extensão com o 
imóvel de Jaime Pinsky e encerrando no perímetro a área de 
7468,31m2 (sete mil quatrocentos e sessenta e oito metros e 
trinta e um decímetros quadrados). 

 
 

Cadastro Municipal nº 3133.262.3139.0184.0000 
Proprietário: Jaime Pinsky 

 
Inicia em um ponto na divisa com a área da torre e no 
alinhamento da passagem existente de acesso ao campo de 
futebol. Deste ponto segue com o rumo NW24º19’03” e a 
distância de 29,05m (vinte e nove metros e cinco centímetros) até 
atingir o ponto do final do lote 13, confrontando nesta extensão 
com os fundos dos lotes 12 e 13 de José Carlos Silva; neste ponto 
deflete à direita e segue com o rumo NE63º45’01” e a distância 
de 20,41m (vinte metros e quarenta e um centímetros) até atingir 
a divisa com a propriedade de Carlota Waldenmaier Peters, 
confrontando nesta extensão com parte remanescente do imóvel 
de Jaime Pinsky; neste ponto deflete à direita e segue com o 
rumo SE25º40’58” e a distância de 89,75m (oitenta e nove 
metros e setenta e cinco centímetros), até atingir o ponto que 
limita a área para a desapropriação, confrontando nesta 
extensão com Carlota Waldenmaier Peters; neste ponto deflete à 
direita e segue com o rumo NW79º16’20” e a distância de 
26,31m (vinte e seis metros e trinta e um centímetros) até atingir 
a divisa do lote 9, confrontando nesta extensão com área 
remanescente do imóvel de Jaime Pinsky; neste ponto deflete à 
direita e segue com rumo NW 26°19'38” e a distância de 13,62 
m (treze metros e sessenta e dois centímetros) até atingir a divisa 
com a viela de acesso a torre, confrontando nesta extensão com 
o lote 9 de Jaime Pinsky; neste ponto deflete à direita e segue 
com rumo NE 64°49'51” e a distancia de 2,03 m (dois metros e 
três centímetros) até atingir a divisa da viela com o lote 08 + 
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área 1-b, confrontando nesta extensão com a viela de acesso a 
torre, neste ponto deflete a esquerda e segue rumo NW 
25°10'09” e a distancia de 21,20m (vinte e um metros e vinte 
centímetros) até atingir o ponto onde a viela chega a área da 
torre, confrontando nesta extensão com a viela de acesso; neste 
ponto deflete a direita e segue rumo NE 64°13'09” e a distancia 
de 12,73 (doze metros e setenta e três centímetros), contornando 
a área da torre até atingir o ponto, onde deflete a esquerda e 
segue rumo NW 28°45'46” e a distancia de 9,90m (nove metros e 
noventa centímetros) até atingir o ponto onde deflete à esquerda 
e segue rumo SW 64°43'22” e a distancia de 14,20m (catorze 
metros e vinte centímetros) até atingir o ponto inicial desta 
descrição, confrontando nesta extensão com a área da torre, e 
encerrando no perímetro a área de 1.540,31 m2 (um mil 
quinhentos e quarenta e metros e trinta e um decímetros 
quadrados). 
 

 
Cadastro Municipal nº 3133.262. 3139.0199.0000 
Proprietário: Jaime Pinsky 

 
Inicia em um ponto localizado no alinhamento do lado esquerdo 
da Rua Beraldino Matos e na divisa com a Viela de acesso à 
torre. Deste ponto segue com o rumo NE63º40’22” e a distância 
de 32,50 m (trinta e dois metros e cinqüenta centímetros), até 
atingir a divisa com o imóvel de Jaime Pinsky (lote 8), 
confrontando nesta extensão com a viela acesso à torre; neste 
ponto deflete à direita e segue com o rumo SE26º19’38” e a 
distância de 15m (quinze metros), até atingir a divisa com o 
imóvel de Jaime Pinsky (lote 8), confrontando nesta extensão 
com o imóvel de Jaime Pinsky (lote 8); neste ponto deflete à 
direita e segue com o rumo SW64º54’25” e a distância de 
32,50m (trinta e dois metros e cinqüenta centímetros), até atingir 
a divisa com o lado esquerdo da Rua Beraldino Matos, 
confrontando nesta extensão com a o imóvel de Jaime Pinsky 
(lote 08); neste ponto deflete à direita e segue com o rumo NW 
24º39’07” e a distância de 15,00m (quinze metros), até atingir o 
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ponto inicial desta descrição, confrontando nesta extensão com a 
Rua Beraldino Matos e encerrando no perímetro a área de 
487,50 m2 (quatrocentos e oitenta e sete metros e cinqüenta 
decímetros quadrados). 

 
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 4ºEste Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

São Sebastião, 29 de agosto de 2008. 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 
Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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