
DECRETO 4009/2008
“Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação amigável ou
judicial, o imóvel situado neste
Município, para melhorias 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 É declarado de utilidade pública para fins de desapropriação
amigável ou judicial, para melhorias no Sistema Viário, os imóveis situados na Avenida
Guarda Mor Lobo Viana, nº. 428, Centro, e Avenida Duque de Caxias, nº. 280, Centro,
nesta cidade e comarca de São Sebastião/SP, cadastrados em nome de  YUKINORI
KAJIYA, YUKIMASA KAJIYA, YUKIHARU KAJIYA, KATSUHARU KAJIYA com
identificações cadastrais respectivamente:  nº. 3134.142.1392.0032.0000,  nº.
3134.142.1392.0001.0000, cujas áreas assim se descrevem e se caracterizam:

CADASTRO MUNICIPAL: 3134.142.1392.0032.0000
Transcrição nº. 12.807

“Um lote de terreno, situado no distrito, município e comarca de São
Sebastião, à Avenida Guarda Mor Lobo Viana, a contar de 46,63
metros da esquina da rua Duque de Caxias, medindo onze metros e
trinta e oito centímetros (11,38m) de frente ; cinqüenta e nove metros e
noventa centímetros (59,90m) da frente aos fundos, no lado que divide
com os sucessores;  sessenta e dois metros e trinta centímetros (62,30m)
no lado que divide com Benedito Frugoli e nos fundos divide com  Dr.
Álvaro Gonçalves e mede igual à frente, perfazendo à área total de
695,00 m² .”



CADASTRO MUNICIPAL: 3134.142.1392.0032.0000
Transcrição nº. 12.536

“ Um terreno, situado nesta cidade, distrito do município e comarca de
São Sebastião, medindo de frente para a Avenida Guarda Mór Lobo
Viana, onze metros e trinta e oito centímetros (11,38m); da frente aos
fundos, na face em que divide com Arthur Thon, Alberto Emílio Liedk,
Manoel de Lima Beher e Honório de Lima, mede cinqüenta  e sete
metros e cinqüenta centímetros (57,50 m) da frente aos fundos lado em
que divide com Hertha Thereza Sofia Hingst Thon, mede cinqüenta e
nove metros e noventa centímetros (59,90m) e nos fundos com o doutor
Álvaro Gonçalves ou sucessores onde mede onze metros e trinta e oito
centímetros (11,38m), perfazendo a área de seiscentos e sessenta e oito
metros quadrados (668,00m²); que atualmente com o alargamento da
Avenida Guarda Mór Lobo Viana, dito terreno poderá se apresentar,
com as medidas da frente aos fundos diminuídas”.

CADASTRO MUNICIPAL: 3134.142.1392.0001.0000
Transcrição nº. 11.298

“ a) Um terreno situado na junção das Avenidas Duque de Caxias e
Guarda –Mór Lobo Viana, também conhecidas, aquela, por rua Duque
de Caxias e esta por Estrada Estadual e Avenida Guarda- Mór Lobo
Viana, neste distrito, município e comarca de São Sebastião, medindo
dito lote de terreno, 15,36m (quinze metros e trinta e seis centímetros)
de frente para a Avenida Duque de Caxias ; 35,25m (trinta e cinco
metros e vinte e cinco centímetros), da frente aos fundos, no lado que
faz frente para a Avenida Guarda – Mór Lobo Viana; 35,25m (trinta e
cinco metros e vinte e cinco centímetros)  da frente aos fundos, no lado
que divide com a propriedade de Waldemar Mello Sant’Ana e nos
fundos mede 23,36m (vinte e três metros e trinta e seis centímetros),
divide com Hermann Hingst, perfazendo a área de 676,00 m²
(seiscentos e setenta e seis metros quadrados).  b) Um terreno situado a
partir de 15,36m (trinta e cinco metros e trinta e seis centímetros) da
esquina da Avenida  Guarda – Mór Lobo Viana, também conhecida por



Estrada Estadual ou Avenida Guarda – Mór Lobo Viana, na Avenida
Duque de Caxias, também conhecida por Rua Duque de Caxias no
distrito, município e Comarca de São Sebastião, medindo dito lote de
terreno 11,38m (onze metros e trinta e oito centímetros) de frente para
a referida Avenida Duque de Caxias; 35,25 (trinta e cinco metros e
vinte e cinco centímetros) da frente aos fundos, no lado que divide  com
o lote de Bernardo Marques; 35,25 m (trinta e cinco metros e vinte e
cinco centímetros) da frente aos fundos; no outro lado, onde divide com
sucessor de Manoel de Lima Beher; 11,38 m (onze metros e trinta e oito
centímetros) de largura nos fundos, onde divide com o lote de
propriedade de Hermann Hingst, perfazendo a área de quatrocentos e
um metros quadrados (401,00m²)”.

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 de dotação orçamentária própria.

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

São Sebastião, 21 de janeiro  de 2008.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

AGC/mcsc

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


