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DECRETO 3393/2006
“Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação amigável ou
judicial, o imóvel situado neste
Município, para construção de Escola
Técnica”

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 de Escola Técnica, o
imóvel situado na Rua Rita Orselli, Centro, nesta cidade, município e comarca
de São Sebastião, cadastrado em nome de Associação de Amparo a Mulher
Sebastianense e identificação n.º 3134.141.3457.0029.0000, cuja área assim se
descreve e se caracteriza:

Um terreno situado nesta cidade, distrito, município e comarca de
São Sebastião, deste Estado, no local denominado “Anhanguara”,
hoje “Vila Amélia”, medindo de frente para a Rua Rita Orselli, antiga
Rua 9 (nove), 19,06m (dezenove metros e seis centímetros); com igual
medida na linha dos fundos, onde faz divisa com os lotes 2 e 3, já
compromissados; medindo de ambos os lados, da frente aos fundos
40,00m (quarenta metros), dividindo-se ao lado direito de quem da
Rua Rita Orselli, olha para o terreno ora vendido, com propriedade
de Braulio Tavolaro Passos, sua mulher e outros; do lado esquerdo
divide-se com o lote 4 (quatro), pertencente a Suely Strop Borba e seu
marido; terreno esse designado para efeito de localização como lotes



C
Ó
P
IA

2

n.ºs 5 e 6, da Quadra 8 (oito), da planta particular. TRANSCRIÇÃO
n.º 796 – MATRÍCULA n.º 11.589.

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 – 07.03.4.5.90.15.451.5002.1088.

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

São Sebastião, 8 de março de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

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


	Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA

