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D E C R E T O  
Nº 8413/2021 

 
 
“Declara de utilidade pública para fins de 
desapropriação amigável ou judicial, o imóvel 
situado neste Município, com a finalidade de 
atender a Secretaria de Segurança Urbana para 
acomodações da Operação Verão, Treinamento 
da Guarda Civil Municipal e Guarda Mirim, 
abrigamento emergencial de pessoas em área 
de risco, e uso das demais Secretarias que 
necessitem de acomodação temporária.” 

 

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 Honorato Vicente nº. 400 –  Barequeçaba – São 

Sebastião, devidamente inscrito perante o Cadastro Municipal sob o n.º 3134.134.3464.0001.0000, 

tendo como proprietário o Sindicato dos Publicitários dos Agenciadores de Propaganda e dos 

Trabalhadores em Empresa de Propaganda do Estado de São Paulo, com a finalidade de , abaixo 

descrito: 

 

DA ÁREA A SER DESAPROPRIADA:  

 

“Matrícula 17.087 - MÓVEL UM TERRENO situado na Praia de Barequeçaba, desta cidade, 

município e comarca de São Sebastião, medindo 12,04m. (Doze metros e quatro centímetros) em linha 

curva; na linha dos fundos mede 26,00m. (Vinte seis metros), onde divide com terra de Risoleta de 

Moraes e outra; do lado direito de quem da Rua dos 'Comendadores olha o terreno, mede 30,00 m. 

(Trinta metros), onde divide com o lote ne 2 (Dois) de propriedade - do requerente; do lado esquerdo 

divide com a Rua do Areião, onde mede 32,00m. (Trinta e dois metros) em linha reta, encerrando a 

área de 450, 00m2. (Quatrocentos e cinquenta metros quadrados) terreno esse designa do para efeito 

de localização como Lote nº 1 (um) da Quadra nº 7 (sete) da planta particular.- DESMEMBRAMENTO 
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DA MATRÍCULA N° 715. 

 

Matrícula nº. 17088 - IMÓVEL -UM TERRENO situado na Praia de Barequeçaba, desta 

cidade, município e comarca de. São Sebastião, que mede de frente para a Rua dos Comendadores 

10,70m. (Des metros e setenta centímetros); na linha dos fun dos mede 10,70m. (Dez metros e setenta 

centímetros), onde divide com terras de Risoleta de Moraes e outra; do lado direito de quem da Rua. 

dos Comendadores olha o terreno, mede 30,00m. (Trinta metros), onde divide com o lote nº 3 (Três) de 

propriedade do requerente; do lado esquerdo mede 30,00m. (Trinta metros), onde divide com o lote na 

1 (Hum) es de propriedade dos outorgantes, encerrando a área de 321,00m2. (Trezentos e vinte e um 

metros quadrados), terreno esse designado para efeito de localização como Lote ne 2 (Dois) da 

Quadra nº 7 (sete) da planta particular.- DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA N° 715. 

 

Matrícula nº 17089 - IMÓVEL UM TERRENO situado na Praia de Barequeçaba, desta cidade, 

município e comarca de São Sebastião, que mede de frente para a Rua dos Comendadores 10,70m. 

(Dez metros e setenta centímetros); na linha dos fundos mede 10,70m. (Dez metros e setenta 

centímetros), onde 'divide com terras de Risoleta de Moraes e outra; do lado direito de quem da Rua 

dos Comendadores olha o terreno, mede 30,00m. (Trinta metros), onde di vide com o lote na 4 (quatro) 

de propriedade do requerente; do lado esquerdo mede 30,00m. (Trinta metros) onde divide com o lote 

na 2 (Dois) de propriedade do requerente, encerrando a área de 321,00m2. (Trezentos e vinte e um 

metros quadrados), terreno esse designado para efeito de - localização como Lote na 3 (Três) da 

Quadra na 7 (Sete) da planta particular. DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA NR 715. 

 

Matrícula nº. 17090 - IMÓVEL UM TERRENO situado Praia Barequeçaba, cidade, município e 

comarca de São Sebastião, mede de frente para rua dos Comendadores 10,70m. (Dez metros e 

setenta centímetros); linha dos fundos que mede 10,70m. (Dez metros setenta centímetros), divide com 

terras de Risoleta de Moraes outra; lado direito quem da rua dos Comendadores terreno, 30,00m. 

metros) onde (cinco) propriedade esquerdo mede 30,00m. (Trinta metros), divide com lote (Três) de 

propriedade do requerente, encerrando a de 321,00m2. (Trezentos e vinte metros quadrados), terreno 

designado para de localização como lote (Quatro) Quadra nº (sete) planta particular. 

DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA N° 715. 

 

Matrícula nº. 17091 - IMOVEL UM TERRENO situado na Praia de Barequeçaba, desta cidade, 
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município e comarca de São Sebastião, que mede de frente para a Rua dos Comendadores 10,70m. 

(Des metros e setenta centímetros); na linha dos fundos mede 10,70m. (Dez metros e setenta 

centímetros), onde divide com terras de Risoleta de Moraes e outra; do lado direito de quem da rua dos 

Comendadores olha o terreno, mede 30,00m. (Trinta metros), onde divide com o lote na 6 (seis) de 

propriedade do requerente; do lado esquerdo mede 30,00m. (Trinta metros), onde divide com o lote na 

4 (Quatro) - de propriedade do requerente, encerrando a área de 321,00m2. (Trezentos e vinte e um 

metros quadrados), terreno esse designado para efeito de - localização como Lote na 5 (cinco) da 

Quadra nº 7 (sete) da planta particular. DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA NR 715”. 

 

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, 27 de dezembro de 2021. 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 

 


