
DECRETO 3835/2007
“Declara de utilidade pública  para fins
de desapropriação  amigável ou
judicial,  o imóvel situado neste
município, para Implantação do Museu
de Arte Sacra”

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 do Museu de Arte
Sacra, o imóvel situado na Rua Sebastião Silvestre Neves, n.º 78 – Centro, nesta
cidade e comarca de São sebastião, matriculado a favor de Ercy Leite
Bittencourt, Maria Lúcia Duarte Bittencourt, Naime Bittencourt Silva, Gilberto
Francisco Silva, Vera Leite Bittencourt, Marilene Leite Bittencourt Pereira e
Armindo Pereira e com identificação no Cadastro Municipal n.º
3134.142.4217.0223.0000, cuja área assim se descreve e se caracteriza:

IMÓVEL: “terreno situado no lado par da Rua
Sebastião Silvestre Neves, centro, nesta cidade,
com início no marco 1 e segue por um
alinhamento nos seguintes azimutes e distâncias:
do marco 1 até o marco 2 segue com azimute de
230º51’13” e distância de 5,39m (cinco metros e
trinta e nove centímetros), divisando com a citada
Rua Sebastião Silvestre Neves; do marco 2 até o
marco 3 segue com azimute de 320º52’45” e
extensão de 45,42m (quarenta e cinco metros e
quarenta e dois centímetros), confinando com o



Museu de Arte Sacra e Sociedade São Vicente de
Paula; do marco 3 até o marco 4 segue com
azimute de 49º54’16” e distância de 5,48m (cinco
metros e quarenta e oito centímetros),
confrontando com a Rua Prefeito João Cupertino
dos Santos; do marco 4 até o marco 1, início
desta descrição, segue com azimute de
140º59’43” e distância de 45,51m (quarenta e
cinco metros e cinquenta e um centímetros),
divisando com Durval Trigo, encerrando a área
de 247,09m2 (duzentos e quarenta e sete metros e
nove decímetros quadrados)”.
CADASTRO MUNICIPAL: 3134.142.4217.0223.0000

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 – 12.03.4.5.90.61
13.391.3001.1.083.

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

São Sebastião, 6 de julho de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

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