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DECRETO 3386/2006
“Declara de utilidade pública para fins de
desapropriação amigável ou judicial, o imóvel
situado neste Município, para construção do
Cemitério Municipal e Terminal Rodoviário
Municipal”

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 construção do Cemitério Municipal e Terminal
Rodoviário Municipal, o imóvel situado na Rua João Teixeira Neto, no Bairro do Topo
Varadouro, nesta cidade e comarca de São Sebastião, cadastrado em nome de Nelson
Tabacow Felmanas e Outros e identificação sob o n.º  3134.143.3222.0001.0000, cuja área
assim se descreve e se caracteriza:

Uma área de terras situada no Bairro do Topo Varadouro, nesta cidade,
município e comarca de São Sebastião, Estado de São Paulo, com a seguinte
descrição: tem inicio num ponto situado na lateral direita da Estrada de
Rodagem São Sebastião – Bertioga, na divisa de sucessores de Newton Lemos do
Val, de onde segue em direção ao Morro do Topo, na distância de 320,70m
(trezentos e vinte metros e setenta centímetros) e rumo 68º16’NW, confrontando
com os mesmos sucessores de Newton Lemos do Val, até o ponto 01; daí deflete à
esquerda e segue com rumo 37º58’SW na distância de 107,00m (cento e sete
metros) até o ponto 02; daí deflete à direita numa distância 27,40m (vinte e sete
metros e quarenta centímetros) até o ponto 03; daí deflete à direita com rumo
66º48’SW e distância de 46,40m (quarenta e seis metros e quarenta centímetros)
até o ponto 04; daí deflete à esquerda com rumo de 16º45’SW e distância de
109,00m (cento e nove metros) até o ponto 05, confrontando do ponto 01 ao ponto
05 com herdeiros de Antônio Pereira da Silva Filho e Domingos Tavolaro; daí
deflete à esquerda e segue com rumo de 68º29’SE na distância de 227,40m
(duzentos e vinte e sete metros e quarenta centímetros) até o ponto 06, situado no
final da Rua Prefeito Emidio Orselli, confrontando nessa extensão com a
Prefeitura Municipal local; do ponto 06, defletindo à esquerda , segue na
extensão de 12,00m (doze metros), confinando com o final da citada Rua Prefeito
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Emidio Orselli, atingindo um ponto, onde defletindo à direita, segue na extensão
de 136,05m (cento e trinta e seis metros e cinco centímetros), pela lateral direita
da aludida Rua Prefeito Emídio Orselli, em direção à Estrada de Rodagem São
Sebastião – Bertioga, atingindo a curva de concordância da já mencionada Rua
Prefeito Emídio Orselli com a Rua João Teixeira Leite, onde defletindo à
esquerda, segue pela curva de concordância das duas ruas acima mencionadas,
num desenvolvimento de 12,00m (doze metros), atingindo a lateral direita da Rua
João Teixeira Leite, por onde segue na extensão de 172,43m (cento e setenta e
dois metros e quarenta e três centímetros), atingindo um ponto onde deflete à
esquerda, com rumo 68º16’NW, numa extensão de 50,00m (cinquenta metros),
confrontando com Nelson Tabacow Felmanas e sua mulher Lilia Rosa Spatuzzi
Felmanas e Lúcia Felmanas Akerman e seu marido Bernardo Akerman; daí
deflete à direita, num rumo paralelo à Rua João Teixeira Leite, numa extensão de
60,00m (sessenta metros) confrontando com Nelson Tabacow Felmanas e sua
mulher Lilia Rosa Spatuzzi Felmanas Akerman e seu marido Bernardo Akerman;
daí deflete à direita num rumo de 68º16’SE, numa extensão de 50,00m (cinquenta
metros), confrontando com Nelson Tabacow Felmanas e sua mulher Lilia Rosa
Spatuzzi Felmanas e Lúcia Felmanas Akerman e seu marido Bernardo Akerman
até um ponto situado na Rua João Teixeira Leite; daí deflete à esquerda e segue
pela Rua João Teixeira Leite, numa extensão de 15,35m (quinze metros e trinta e
cinco centímetros), até o ponto de início dessa descrição, encerrando a área de
91.229,00m2 (noventa e um mil, duzentos e vinte e nove metros quadrados), e é
designada para efeito de locação como “ÁREA 5-A – MATRÍCULA n.º 28.868.

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 – Despesa 852 – 07.03.4.4.90.61.15.451.5002.1088.

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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