
DECRETO 3578/2006
“Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação amigável ou
judicial, o imóvel situado neste
Município, para urbanização da orla do
Pontal da Cruz.”

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 urbanização da orla do Pontal da
Cruz, o imóvel situado na Avenida Dr. Manoel Hipólito do Rego, n.º 904 –
Pontal da Cruz, nesta cidade e comarca de São Sebastião, cadastrado em nome
de Vittorio Emanuele Primo Rossi e identificação n.º 3134.124.1443.0477.0000,
cuja área assim se descreve e se caracteriza:

“Uma CASA residencial com 290m2, situada na
Avenida Dr. Manoel Hipólito do Rego, n.º 904, no
bairro do Pontal da Cruz, no município e
comarca de São Sebastião, Estado de São Paulo,
e seu respectivo terreno e quintal, de forma
triangular, medindo 33m (trinta e três metros), do
lado que divide com a Avenida Manoel Hipólito
do Rego; 25m (vinte e cinco metros), do lado
esquerdo de quem da Avenida Hipólito do Rego,
olha o terreno, lado esse que confina com
propriedade do Dr. Hamilton Ribeiro de Aguiar;
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e 40m (quarenta metros) de frente, onde confina
totalmente com o terreno de marinha, perfazendo
área total de 412,50m2 (quatrocentos e doze
metros e cinquenta decímetros quadrados).
Cadastro Municipal n.º 3134.124.1443.0477.000
Proprietário: Vittorio Emanuele Primo Rossi”

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 própria.

Artigo 4º Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

São Sebastião,  24  de novembro de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito
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