
DECRETO 3823/2007
“Declara de utilidade pública  para fins
de desapropriação  amigável ou judicial,
o imóvel situado neste município,   para
Implantação   de habitações de Interesse
social”

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 habitações de interesse social, o imóvel situado no
bairro de Enseada, neste Município e Comarca de São Sebastião, cadastrado em nome de
ZILDO EURICO DOS SANTOS SOBRINHO E SÔNIA PARECIDA GOMES DA SILVA
SANTOS com a seguinte identificação no cadastro municipal: 3034.361.5338.0268.0000;
cuja área assim se descreve e se caracteriza conforme referida matrícula.

Matrícula : 32.487
Cadastro Municipal: 3034.361.5338.0268.0000

“UM TERRENO, situado no bairro da Enseada, neste município e
comarca com as seguintes medidas, características e
confrontações: começa no ponto “A.1” situado a 230,00m.
(duzentos e trinta metros) da margem direita da Avenida Vereador
Emílio Granato, acompanhando a Rua Sebastião Eduardo de
Moraes, com a qual o imóvel faz testada; deste ponto
acompanhando o alinhamento desta Rua segue por uma distância
de 88,00m. (oitenta e oito metros) até atingir o ponto “A.2”; daí
deflete à direita e segue por uma distância de 64,00m. (sessenta e
quatro metros) até atingir o ponto “D.1, confrontando com o
remanescente, matriculado sob o nº 32.488 (denominado área



“3”); daí deflete à direita na direção NE 87º 17´ e segue por uma
distância de 88,00m. (oitenta e oito metros) até atingir o ponto
“D.2”, confinando com propriedade de Emídio Costa e Pedro
Demétrio de Castro; daí deflete novamente à direita e segue por
uma distância de 58,00m. (cinqüenta e oito metros) até atingir o
ponto inicial “A.1”, confrontando com o remanescente,
matriculado sob o nº 32.486 (denominado área “1), encerrando
uma área de 5.368,00m2 (cinco mil, trezentos e sessenta e oito
metros quadrados), designado para efeito de localização como
“ÁREA 2”.

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 de 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 de dotação orçamentária própria.

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

São Sebastião, 19 de junho de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

CLS/mcsc

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra.
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