
DECRETO 3707/2007
“Declara de utilidade pública para fins de
desapropriação amigável ou judicial, o imóvel
situado neste Município, para Implantação de
Área de Lazer”

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 Implantação de Área de Lazer, os imóveis situados no Bairro de
Barra do Una, nesta cidade e comarca de São Sebastião, cadastrados em nome de
DOMINGOS ANDREUCCI com as seguintes  identificações no cadastro municipal:
3132.222.2440.0307.0000; 3132.222.2440.0296.0000; 3132.222.2440.0279.0000;
3132.222.2440.0267.0000; 3132.222.2440.0118.0000; 3132.222..2440.0128.0000;
3132.222.2440.0138.0000; cujas áreas assim se descrevem e se caracterizam conforme
referidas matrículas e memoriais descritivos elaborados pelo cadastro municipal:

Matrícula 110
Cadastro Municipal : 3132.222.2440.0307.0000

“O LOTE DE TERRENO de número 6 (seis) da quadra 4 (quatro), do loteamento “Barra do
Una” localizado no bairro de Barra do Una , deste Município e comarca de São Sebastião,
que mede 10m (dez metros) de frente para a Estrada Municipal existente, (ligação Bertioga -
São Sebastião), por 34m (trinta e quatro metros) da frente aos fundos, de ambos os lados,
tendo nos fundos a largura da frente, encerrando a área total de 340,00 m2 ,e confinando do
lado esquerdo  de quem da rua olha para o imóvel com o lote 5, do lado direito com o lote 7 e
nos fundos com o lote 18. TRANSCRIÇÃO n.º 12.009.”

Matricula 111
Cadastro Municipal : 3132.222.2440.0296.0000

“O LOTE DE TERRENO, de número 7 (sete) da quadra 4 (quatro) do loteamento “BARRA
DO UNA” , localizado no bairro de Barra do Una, deste município e comarca de São
Sebastião, que mede 10,42 ms. (dez metros e quarenta e dois centímetros) de frente para a
Estrada Municipal existente (ligação Bertioga - São Sebastião), por 34,00 ms.( trinta e
quatro metros)da frente aos fundos, do lado esquerdo, de quem da rua olha para o imóvel ,



31,14 ms. ( trinta e um metros e catorze centímetros) do lado direito, onde confronta com o
lote 8, tendo nos fundos a largura de 10,00 ms. (dez metros), confinando com o lote 19, com a
área de 329,31 ms.2 . TRANSCRIÇÃO Nº 12.009”

Matrícula 112
Cadastro Municipal : 3132.222.2440.0279.0000

“O LOTE DE TERRENO de número 8 (oito) da quadra 4 (quatro) do loteamento “ Barra do
Una”, localizado no bairro de Barra do Una , deste município e comarca, que mede 17,21
(dezessete metros e vinte e um centímetros) de frente para a Estrada Municipal existente
(ligação Bertioga - São Sebastião), por 40,14 ms (quarenta metros e catorze centímetros) da
frente aos fundos, do lado esquerdo, de quem da rua olha para o imóvel, confinando parte
com o  lote 7 e parte com o lote 19, por 35,24 ms. (trinta e cinco metros e vinte e quatro
centímetros) do lado direito, onde confronta com o lote 9, tendo nos fundos a largura de 5,30
ms, ( cinco metros e trinta centímetros), confrontando com o lote 20, encerrando uma área de
408,96 ms.2. TRANSCRIÇÃO Nº 12.009.”

Matricula 113
Cadastro Municipal: 3132.222.2440.0267.0000

“O LOTE DE TERRENO de número 9 (nove) da quadra 4 (quatro), do loteamento “BARRA
DO UNA”, localizado no bairro de Barra do Una, deste município e comarca de São
Sebastião, que mede 12,04 (doze metros e quatro centímetros) de frente para a Estrada
Municipal existente ( ligação Bertioga - São Sebastião), por 35,24ms. (trinta e cinco metros e
vinte e quatro centímetros) da frente aos fundos, do lado esquerdo de quem da rua olha para
o imóvel, onde confina com o lote 8, por 30,49 ms. (trinta metros e quarenta e nove
centímetros) da frente aos fundos, do lado direito, onde confronta com o lote 10, tendo nos
fundos a largura de 12,58 ms. (doze metros e cinqüenta e oito centímetros), confrontando
com o lote 20, encerrando uma área de 394,38 ms.2.”

Matrícula 114
Cadastro Municipal : 3132.222.2440.0118.0000

“O LOTE DE TERRENO de número 18 (dezoito), da quadra n. 4 (quatro), do loteamento
“BARRA DO UNA” , localizado no bairro de Barra do Una, deste município e comarca de
São Sebastião, que mede de frente 10,00ms. (dez metros) para a rua SETE, por 34,00ms.
(trinta e quatro metros) da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a largura
da frente, confrontando do lado direito de quem da rua olha para o imóvel com o lote 17, do
lado esquerdo com o lote 19 e nos fundos com o lote 6, encerrando a área de 340,00ms.2. -
TRANSCRIÇÃO Nº 12.009”



Matrícula 115
Cadastro Municipal : 3132.222.2440.0128.0000

“O LOTE DE TERRENO de número 19 (Dezenove) da Quadra 4 (quatro), do loteamento
“Barra do Una”, localizado no bairro de Barra do Una, do município e comarca de São
Sebastião, que mede 10,00ms (dez metros) de frente para a rua SETE, por 34,00ms. (trinta e
quatro metros) da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a largura da frente,
encerrando a área de 340,00 ms.2, confinando do lado direito de quem da rua olha para o
imóvel com o lote 18, do lado esquerdo parte com o lote 20 e parte com o lote 8, e nos fundos
com o lote 7. TRANSCRIÇÃO Nº 12.009”

Matrícula 116
Cadastro Municipal : 3132.222.2440.0138.0000

“O LOTE DE TERRENO de número 20 (vinte) da quadra 4 (quatro), do loteamento “Barra
do Una”, localizado no bairro de Barra do Una, deste município e comarca de São
Sebastião, que mede 10,01ms. (dez metros e hum centímetro) de frente para a rua Sete, por
25,00 ms. (vinte e cinco metros) da frente aos fundos do lado direito, de quem da rua olha o
imóvel, onde confronta com o lote 19, por 26,21 ms. (vinte e seis metros e vinte e um
centímetros), do lado esquerdo onde confronta com  o lote 21, tendo nos fundos a largura de
17, 88 ms. (dezessete metros e oitenta e oito centímetros), confinando com os lotes 9 e 8,
encerrando a área de 348,63 ms. 2. - TRANSCRIÇÃO Nº 12.009”

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
nº 3365, de 21 junho de 1941, alterado pela Lei nº 2786, de 21 de maio de 1956.

Artigo 3º As despesas com a execução do presente Decreto, correrão por
conta da dotação orçamentária  - 10.03.4490612781230071028.

Artigo 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião,  26  de fevereiro de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

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


