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“Declara de utilidade pública para fins de 
desapropriação, imóvel situado em Boiçucanga, para 
construção do Hospital de Clinicas”. 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas 
atribuições, 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, de imóvel situado neste município, no bairro Boiçucanga, 
matriculado sob nº. 39197, que consta pertencer a Vértice – Construções Civis Ltda., 
que se destinará à construção do Hospital de Clinicas, que assim se descreve e se 
caracteriza: 

 

  “Uma casa nº. 878 da Avenida Walquir Vergani, no Bairro de 
Boiçucanga, distrito de Maresias, neste município, com 82m² 
(oitenta e dois metros quadrados), contendo 05 cômodos e uma 
varanda, e o seu respectivo terreno que inicia-se no ponto “A”, 
medindo 64,81m (sessenta e quatro metros e oitenta e um 
centímetros) em linha reta, pelo alinhamento da citada Avenida, 
com rumo SE 45º 16’ 39”  NW, até encontrar o ponto “B”; daí 
deflete à direita e segue em linha reta 64,52m (sessenta e quatro 
metros e cinqüenta e dois centímetros), com rumo magnético SW 
46º 21’ 15” NE, confrontando com a propriedade de Luis Radial 
e Leda Radial, até encontrar o ponto “C”; daí converge à  
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  direita e percorre em linha reta 46,12m (quarenta e seis metros e 
doze centímetros), com rumo magnético SE 43º 56’ 22” NE, 
divisando com a  propriedade de Maria Cristina Pinho César, 
Renato Pinho César e Rui Pinho César, até encontrar o ponto 
“D”; daí vira à direita e segue em linha reta 63,08m (sessenta e 
três metros e oitenta centímetros), com rumo magnético SW 26º 
43’ 19” NE, confrontando com a Rua Imperatriz, até o ponto 
“E”; daí deflete à direita e segue em linha reta 4,33 (quatro 
metros e trinta e três centímetros), com rumo magnético SW 82º 
03’ 32”, até encontrar o ponto “A” inicial, divisando do ponto 
“E” ao ponto “A” com a confluência da mencionada Avenida 
Walquir Vergani e a Rua Imperatriz, encerrando a área 
superficial de 3.656,29m² (três mil seiscentos e cinqüenta e seis 
metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados)”.
 Cadastro Municipal nº. 3133.124.6237.0738.0000. 

  Artigo 2º - Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de 
urgência no respectivo processo judicial para fins de disposto no artigo 15, do 
Decreto Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº. 
2.786, de 21 de maio de 1956. 

 Artigo 3º As Despesas com a execução do presente decreto correrão por conta 
da dotação orçamentária 1030110011.002 – 4.490.61- Aquisição de Imóveis. 

 Artigo 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

     São Sebastião, 3 de abril de 2009 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito  

    

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra. 

 

SAJUR/nsa 


