
DECRETO 3396/2006
“Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação amigável ou judicial,
o imóvel situado neste Município, para
melhoria no Sistema Viário.”

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 - Fica declarado de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, para melhoria do Sistema Viário, o imóvel
situado na Avenida Vereador Antônio Borges, n.º 110, Bairro do Topo, nesta
cidade, município e comarca de São Sebastião, cadastrado em nome de Alzira
Tarora e identificação n.º 3134.141.6446.0156.0000, cuja área assim se descreve e
se caracteriza:

“Um prédio sob o n.º 110 da Avenida Vereador Antônio Borges,
para comércio e caixa d’água com 1.107,40m2 (um mil, cento e
sete metros e quarenta decímetros quadrados) de área construída,
e seu respectivo terreno, situados no bairro do Topo, perímetro
urbano desta cidade, município e comarca, medindo, dito terreno,
que é de terreno irregular, 53,68m (cinquenta e três metros,
sessenta e oito centímetros) de frente para a Avenida Vereador
Antônio Borges, medindo do lado direito, de quem da frente olha o
terreno, 3,81(três metros e oitenta e um centímetros) em linha
curva de concordância da Avenida Vereador Antônio Borges com a
Rua São Benedito e 48,92m (quarenta e oito metros e noventa e
dois centímetros) em linha que segue o rumo magnético de
46º00’NW, no alinhamento da Rua São Benedito, com a qual aí
confronta, medindo ao lado esquerdo 7,25m (sete metros e vinte e
cinco centímetros) em linha curva de concordância da Avenida
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Vereador Antônio Borges com a Rua Santiago e 11,95m (onze
metros e noventa e cinco centímetros) em linha que segue o rumo
magnético de 46º04’NW pelo alinhamento da Rua Santiago, com a
qual confronta e medindo nos fundos 50,27m (cinquenta metros e
vinte e sete centímetros), em linha seccionada em três segmentos, o
primeiro, do lado esquerdo para o lado direito, de 18,85m (dezoito
metros e oitenta e cinco centímetros) em rumo magnético de
42º30’NE, defletindo à direita, o segundo de 11,30m (onze metros e
trinta centímetros) em rumo magnético de 48º00’SE, defletindo à
esquerda o terceiro de 20,12m (vinte metros e doze centímetros),
em rumo magnético de 42º00’NE, atingindo a divisa do lado
direito, confrontando no primeiro segmento desta linha dos fundos,
com Nilson Vieira, e no segundo e terceiro com Pedrina Ruiz dos
Santos, encerrando uma área de 1.261,30m2 (um mil, duzentos e
sessenta e um metros e trinta decímetros quadrados)” –
MATRÍCULA n.º 32.187.

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 12.302 –
07.02.4.4.90.61.15.451.5003.1038.

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

São Sebastião, 15 de março de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito
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