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“Dispõe sobre autorização para doação de imóvel 
à CDHU”. 

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, Estância Balneária do Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara municipal aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei: 
 

Artigo 1º- Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, por doação, com encargos, à CDHU 
– Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, terreno situado na 
Avenida Dario Leite Carrijo, no Bairro da Enseada, com a superfície de 10.226,50 m², cadastrado sob 
nº. 3034.352.6442.0081.0000, objeto da matricula nº. 40.025, do Cartório de Registro de Imóveis local, 
que assim se descreve e se caracteriza: 

 
“O imóvel inicia-se no marco nº 1, localizado à direita da Avenida Dario Leite Carrijo, deste 

ponto segue com distância de 196,90 m (cento e noventa e seis metros e noventa centímetros), atingindo o 
ponto 2, pela lateral da Avenida Dario Leite Carrijo, deste ponto deflete à direita e segue com distância 
de 45,89 m (quarenta e cinco metros e oitenta e nove centímetros), confrontando com área 2, da 
Prefeitura de São Sebastião SP, destinada a Saúde, desdobrada desta Matrícula nº 40,025, atingindo o 
ponto 3, deste ponto deflete à direita e segue com distância de 201,62 m (duzentos e um metro e sessenta 
e dois centímetros), pela lateral da Rua Liberato C. de Campos, atingindo o ponto 4, deste ponto deflete 
à direita e segue com distância de 52,44 m (cinqüenta e dois metros e quarenta e quatro centímetros), 
confrontando com área de Rose Nemer e outros, atingindo o ponto 5, deste ponto deflete à direita e segue 
com distância de 22,79 metros (vinte e dois metros e setenta e nove centímetros), confrontando com final 
da Rua Elizio Antunes e área de Rose Nemer e outros, atingindo o ponto 1, encerrando uma área de 
10.226,50 m² (dez mil duzentos e vinte seis metros quadrados e cinqüenta decímetros quadrados)”. 

 
Artigo 2º- O imóvel de que trata o Art.1º desta lei se destinará à edificações de  casas 

populares, para a população considerada de baixa renda. 
 
Artigo 3º- Na eventualidade de a edificação das casas não tiver início no prazo de 18 meses 

contados da formalização da doação ora autorizado, o imóvel doado reverterá ao patrimônio municipal. 
 
Artigo 4º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 São Sebastião,   14  de janeiro de 2013. 

  
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 

Prefeito 
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