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D E C R E T O 
Nº 8104/2021 

 
 
“Declara de utilidade pública para fins de 
desapropriação amigável ou judicial, o imóvel 
situado neste Município, para implantação de 
Unidade de Segurança da Costa Sul de São 
Sebastião.” 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício de suas atribuições 

e nos termos da Lei Orgânica do Município, e, 

 

D E C R E T A 

 

Artigo 1º É declarado de utilidade pública para fins de desapropriação amigável ou 

judicial, para implantação de unidade de segurança da Costa Sul de São Sebastião, e outros de 

interesse público, o imóvel situado neste Município na Estrada do Cascalho, nº 260, Bairro Boiçucanga, 

cadastro municipal n° 3133.213.1453.0008.0000, com inscrição cadastral em nome de SEBASTIÃO DA 

COSTA VILAR, com área de 2.347,29 m² (dois mil, trezentos e quarenta e sete metro e vinte e nove 

centímetros quadrados) de terreno e 467,90 (quatrocentos e sessenta e sete metros e noventa 

centímetros quadrados) de construção a ser desapropriada, com a seguinte descrição: 

 

“Um terreno irregular situado na Estrada do Cascalho, nº 260, no perímetro urbano do 

Bairro de Boiçucanga, Distrito de Maresias, Município de São Sebastião, Estado de São 

Paulo, medindo 16,90m (dezesseis metros e noventa centímetros) de frente para a 

Estrada do Cascalho, do lado direito de quem da referida estrada olha o terreno, mede 

143,895m (centro e quarenta e três metros e oitocentos e noventa e cinco milímetros 

lineares) e confronta-se com Riolando Pedraguini, do lado esquerdo de quem da referida 

estrada olha o terreno, mede 132,384m (cento e trinta e dois metros, trezentos e oitenta e 

quatro milímetros lineares) e confronta-se com a área da Prefeitura Municipal de São 

Sebastião e na linha dos fundos mede 20,824m (vinte metros e oitocentos e vinte e quatro 

milímetros lineares) e confronta-se com o Rio Boiçucanga, encerrando o referido terreno 

com área de 2.347,29 m² (dois mil, trezentos e quarenta e sete metro e vinte e nove 
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centímetros quadrados) de terreno, existindo no referido imóvel uma construção com  

467,90 (quatrocentos e sessenta e sete metros e noventa centímetros quadrados). 

 

Artigo 2º- Fica a expropriante autorizada, se necessário, a invocar o caráter de urgência 

em eventual processo judicial para os fins do disposto no artigo 5º, 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. 

                        

 

                                               São Sebastião, 12 de fevereiro de 2021. 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito  

 
 
 

 
 

 


