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DECRETO 3384/2006
“Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação amigável ou
judicial, o imóvel situado neste
Município, para ampliação de escola”

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 ampliação de escola, o imóvel
situado na Alameda Santana, n.º 350, Bairro Pontal da Cruz, nesta cidade e
comarca de São Sebastião, cadastrado em nome de Margarida Lídia M. Vilhena
e identificação sob o n.º  3134.142.1317.0365.0000, cuja área assim se descreve
e se caracteriza:

Um terreno, situado na Fazenda Santana, Bairro do Pontal
da Cruz, deste distrito, município e comarca de São
Sebastião, deste Estado, localizado do lado direito de quem
percorre a Alameda Santana, da praia em direção à serra,
retangular, medindo de frente para a referida Alameda
14,00m (catorze metros), igual medida da frente na linha
dos fundos; por 35,00m (trinta e cinco metros) de ambos os
lados da frente aos fundos, encerrando a área de 490,00m2
(quatrocentos e noventa metros quadrados); dividindo-se do
lado esquerdo de quem da frente olha o terreno com
propriedade de Elzo Rocha; do lado direito e nos fundos,
com terrenos da Fazenda Santana, de propriedade de
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Iraydes Lobo Viana do Rego e outros; terreno esse que para
efeito de localização é designado como lote n.º 50
(cinquenta) da planta particular, pertencentes a Iraydes
Lobo Vianna do Rego e outros – TRANSCRIÇÃO n.º11.679
– MATRÍCULA n.º 10.159.

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 n.º 3365, de 21 de junho de 1941, alterado
pela Lei n.º 2786, de 21 de maio de 1956.

 Artigo 3º - As despesas com a execução do presente Decreto,
correrão por conta da dotação orçamentária 09.02.4.4.90.61.12.365.2002.1088.

Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

São Sebastião, 24 de fevereiro de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

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