
DECRETO 4119/2008 
“Declara de utilidade pública para fins 
de desapropriação amigável ou judicial, 
o imóvel situado neste Município, para 
Implantação do Centro de Referência 
da Assistência Social no bairro do 
Canto do Mar.” 

 
 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São 
Sebastião, no exercício de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica 
do Município, 

 
D E C R E T A: 

 
Artigo 1º É declarado de utilidade pública para fins de 

desapropriação amigável ou judicial, para Implantação do Centro de 
Referência da Assistência Social no bairro do Canto do Mar, nesta cidade e 
comarca de São Sebastião/SP, cadastrado em nome de Sizenando Correa de 
Santana com identificação nº. 3034.361.4147.0298.0000, cuja área assim se 
descreve e se caracteriza: 

 
 

“Inicia no ponto 1, situado no alinhamento do lado direito 
da Rua Monteiro Lobato e na divisa com o imóvel 
cadastrado em nome da Prefeitura Municipal de São 
Sebastião, Área Institucional do Loteamento “ Balneário 
Turístico da Enseada”; do ponto 1 segue com o rumo SE 
22º38’09” e a distância de 155, 80m (cento e cinqüenta e 
cinco metros e oitenta centímetros), até atingir o ponto 2, 
confrontando nesta extensão com o imóvel cadastrado em 
nome da Prefeitura Municipal de São Sebastião, Área 
Institucional do Loteamento “ Balneário Turístico da 
Enseada”; no ponto 2 deflete à direita e segue com o rumo 
SW 70º02’36” e a distância de 29,14m (vinte e nove metros 



e quatorze centímetros), até atingir o ponto 3, confrontando 
nesta extensão com o imóvel de Luiz Branco Conceição; no 
ponto 3 deflete à direita e segue com o rumo NW 21º35’12” 
e a distância de 154,47m (cento e cinqüenta e quatro metros 
e quarenta e sete centímetros), até atingir o ponto 4, 
confrontando nesta extensão com quem de direito; no ponto 
4 deflete à direita e segue com o rumo  NE 67º21’51” e a 
distância de 26,28 m (vinte e seis metros e vinte e oito 
centímetros), até atingir o ponto 1, início desta descrição, 
confrontando nesta extensão com o alinhamento do lado 
direito da Rua Monteiro Lobato e encerrando neste 
perímetro a área de 4.297,40 m² (quatro mil, duzentos e 
noventa e sete metros e quarenta decímetros quadrados). 
Neste imóvel existem duas construções que juntas perfazem 
a área de 412,60 m² .”   

 
Artigo 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de 

urgência no respectivo processo judicial para os fins do disposto no artigo 15, 
do decreto Lei Federal nº 3365, de 21de 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, 

revogando-se as disposições em contrário. 
 

São Sebastião, 28 de março de 2008. 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 
Prefeito 

 
AGC/dsc 

Registrado em livro próprio, e publicado por afixação data supra. 


