
DECRETO 4201/2008 
“Declara de utilidade pública para 
fins de desapropriação amigável ou 
judicial, o imóvel situado neste 
Município, para implantação do 
Centro de Saúde da Costa Sul.” 
 

 
 
 

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 São declarados de utilidade pública para fins de 
desapropriação amigável ou judicial, para Implantação do Centro de Saúde da 
Costa Sul, os imóveis situados na Rua Tropicanga, nº. 66, nesta cidade e 
Comarca de São Sebastião, cadastrados em nome de Izaltino Borgas, com 
identificações cadastrais sob os nº. 3133.213.2151.0330.0000, 
3133.213.2151.0299.0000 e 3133.213.2151.0314.0000 cujas áreas assim se 
descrevem e se caracterizam: 
 

“Um imóvel medindo 34,00 metros de frente para a 
Estrada do Cascalho, do lado direito de quem da 
referida Estrada olha, mede 73,20 metros em 3 (três) 
segmentos, o primeiro com 24,80 metros, daí o 
segundo deflete à direita em linha inclinada com 
34,20 metros e divide nestes segmentos com Acledson 
Roberto de Araújo Arruda e Izaltino Borgas. O 
terreno deflete à esquerda com 14,20 metros até 
atingir a linha dos fundos e divide com Izaltino 
Borgas, do lado esquerdo de quem da Estrada do 
Cascalho olha, mede 68,80 metros e divide com a 
Rua Tropicanga, na linha dos fundos mede 47,70 
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metros e divide com Cyro Francisco Cordeiro, 
encerrando referido terreno uma área de 1.935, 94 
m² (um mil, novecentos e trinta e cinco metros e 
noventa e quatro decímetros quadrados)”. 

 
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 21 de 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.  
 

São Sebastião, 18 de junho de 2008. 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 
Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


