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“Declara de utilidade pública para fins de 
desapropriação amigável ou judicial, o 
imóvel situado neste Município, para 
implantação de equipamentos públicos ou 
de interesse público.” 

 
 

FELIPE AUGUSTO, 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 equipamentos públicos ou de interesse 

público, o imóvel situado na Avenida São Sebastião, n. 335 – Centro, nesta cidade e 

comarca de São Sebastião, em nome do proprietário, Terraplanagem Extração de 

Areia Cordeiro Ltda, cuja área assim se descreve e se caracteriza: 

 
“O lote de terreno de número 1 (um) da Quadra 29 (vinte e 
nove) do loteamento “Fazenda Outeiro” Bairro Sul, situado 
nesta cidade, município e comarca de São Sebastião, deste 
Estado, medindo: 16,60m (dezesseis metros e sessenta 
centímetros) de frente para avenida São Sebastião, antiga 
avenida Três e rua Um, atual rua Amazonas; por 24,50m 
(vinte e quatro metros e cinquenta centímetros) de frente 
para a mencionada rua Amazonas, antiga rua Um; 12,00m 
(doze metros) nos fundos, onde confronta com o lote 17 
(dezessete); e, 33,00m (trinta e três metros) do outro lado, 
onde confronta com o lote 2 (dois), lotes todos da mesma 
quadra, encerrando uma área de 390,00m2 (trezentos e 
noventa metros quadrados). Cadastro Municipal: 3134-
142.4172.0091.0000. Matrícula n. 24.334. 
 

   Artigo 2º. Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de 

urgência no respectivo procedimento judicial para os fins do disposto no artigo 15, 

do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 junho de 1941. 
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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, 17 de agosto de 2017. 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito  


