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Dispõe sobre autorização para doação de terreno 
ao Governo do Estado de São Paulo. (Hospital 
Regional). 

 
 

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 encargo, ao 

Governo do Estado de São Paulo, terreno situado na Avenida Vereador Emílio Granato, no Bairro da 
Enseada, com a superfície de 12.000,00 m², com origem no cadastro sob nº. 
3034.31.6442.5125.0001.0000 e na matrícula nº. 37.553, do Cartório de Registro de Imóveis local, que 
assim se descreve e se caracteriza:  

 
“O imóvel inicia-se no marco nº 4, localizado à esquerda da Avenida Vereador Emilio 

Granato, no sentido São Sebastião – Caraguatatuba; do marco nº4 segue com rumo SW 87º 27’ NE e 
distância de 136,30 m (cento e trinta e seis metros e trinta centímetros), até atingir o marco nº4A, 
confrontando neste trecho com propriedade de Roberto Santana, deste marco deflete à esquerda e segue 
com rumo SE 9º 54’ NW e distância de 90,06 m (noventa metros e seis centímetros), até atingir o marco 
8A, confrontando neste trecho com remanescente da Matrícula nº 37.553 de propriedade da Prefeitura de 
São Sebastião SP, deste marco deflete à esquerda e segue com rumo de SW 87º 27’ NE e distância de 
136,30 m (cento e trinta e seis metros e trinta centímetros), até atingir o marco nº9, confrontando com 
sucessores de Isaias Roque, deste marco deflete à esquerda e segue com rumo de SE 09º 54’ NW e 
distância de 88,06 m (oitenta e oito metros e seis centímetros), até o marco nº4, dividindo neste trecho 
com Avenida Vereador Emílio Granato, encerrando uma área de 12.000,00 m² (doze mil metros 
quadrados)”. 

 
Artigo 2º- O terreno a que se refere o Art.1º desta lei se destinará exclusivamente à 

edificação do Hospital Regional. 
 
Artigo 3º- Na eventualidade de a edificação do Hospital não tiver início no prazo de 18 

meses, contados da formalização da sua doação, o terreno de que trata esta lei 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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