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D E C R E T O  
Nº 8268/2021 

 
 
“Declara de utilidade pública para fins de 
desapropriação amigável ou judicial, do imóvel 
situado neste Município, com a finalidade de 
construção e ampliação de berçário na Rua 
Santo Antônio n.º 121 – São Francisco – São 
Sebastião.” 

 

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 Rua Santo Antônio nº. 121 – São Francisco – São 

Sebastião, devidamente inscrito perante o Cadastro Municipal sob o n.º 3134.121.3348.0586.0000, 

tendo como proprietária VIRGÍNIA MARIA AMÉLIA FERREIRA PINTO, com a finalidade de construção 

e ampliação de berçário, abaixo descrito: 

 

 DA ÁREA A SER DESAPROPRIADA: “UM TERRENO, situado no distrito e bairro de São 

Francisco, neste município e comarca, medindo 12,00m (doze metros) de frente, igual medida na linha 

dos fundos, por 25,00m (vinte e cinco metros) da frente aos fundos, de ambos os lados, encerrando 

uma área de 300,00m² (trezentos metros quadrados), confrontando pela frente com a Rua Santo 

Antonio, no lado direito de quem da referida Rua o olha, propriedade de Carlos Roberto Corrêa da Silva 

e sua mulher Norma Pillon Correa da Silva, no lado esquerdo com propriedade de Alberto Augusto 

Ferreira e nos fundos com propriedade de Remo Corrêa da Silva, desigando para efeito de localização 

como lote n° treze (13), da quadra n° um (1), da planta particular de Carlos Roberto Corrèa da Silva e 

sua mulher Norma Pillon Correa da Silva, CADASTRO MUNICIPAL N° 3134.121.3348.0586.0000." 

 

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. 
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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, 02 de julho de 2021. 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 

 

 

 


