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D E C R E T O 
Nº 8249/2021 

 

                                                                                             
“Declara de utilidade pública para fins de 
desapropriação amigável ou judicial, do imóvel 
situado neste Município, com a finalidade da 
construção de terminal rodoviário na Costa Sul.” 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas 

atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

D E C R E T A 

Art. 1º - É declarado de utilidade pública para fins de desapropriação amigável ou 

judicial o imóvel situado neste município localizado na Estrada do Cascalho nº. 52 - Boiçucanga, 

São Sebastião – SP, devidamente inscrito perante o Cadastro Municipal sob o n.º 

3133.213.4186.0040.0000, tendo como proprietário Maria Odette Rodrigues dos Santos, com a 

finalidade da construção de terminal rodoviário na Costa Sul, abaixo descrito: 

DA ÁREA A SER DESAPROPRIADA: “IMÓVEL: Inicia-se no ponto 0 definido pelas 

coordenadas N: 7.369.676,744 m E 436.679.275 m, confrontando com Travessa Pindorama, deste 

segue até o ponto 1 definido pelas coordenadas N: 7.369.671.587 m e E: 436.690,561 m, com 

azimute de 114º33'28" e distância de 12,41m; agora confrontando com Propriedade de 

Departamento de Estradas e Rodagens, IC: 3133.213.4186.0001.0000, Avenida Walkir Vergani 

n°102, Boiçucanga, São Sebastião - SP, deste segue até o ponto 2 definido pelas coordenadas N: 

7.369.662,058 m e E: 436.686,653 m, com azimute de 202°17'55" e distância de 10,30m; agora 

confrontando com A quem de Direito, deste segue até o ponto 3 definido pelas coordenadas N: 

7.369.665.467 m c E: 436.678,340 m. com azimute de 292°17'55" e distância de 8,98m; agora 

confrontando com Estrada do Cascalho; deste segue até o ponto 4 definido pelas coordenadas N 

7.369.669,452 me E: 436.679,512 m, com azimute de 16°22'53" distância de 4,15m; deste segue 

até o ponto 5 definido pelas coordenadas N: 7.369,671,231 m e E: 436.678,377 m, com azimute de 

327°27'26" e distância de 2,11m; deste segue até o ponto 0 definido pelas coordenadas N: 



  

 

 

 

 

 

 

“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br 

2 

 

7.369.676,744 me E: 436.679,275 m. com azimute de 9°15'15" e distância de 5,59m; O perímetro 

acima descrito encerra uma área de 111,50 m².” 

Art. 2º - Fica o Expropriante autorizado, caso seja necessário, invocar o caráter de 

urgência em eventual ação judicial nos termos do disposto no artigo 5º, do Decreto Lei n.º 

3.365/1941, alterado pela Lei n.º 2786/1956. 

Art. 3º - As despesas com a execução do presente Decreto correrão por dotação 

orçamentária própria. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

São Sebastião, 16 de junho de 2021. 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO  
Prefeito 


