
DECRETO 3586/2006
“Declara de utilidade pública para fins de
desapropriação amigável ou judicial, o imóvel
situado neste Município, para implantação do
Centro do Artesão.”

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 Centro do Artesão, o imóvel situado na Rua
Expedicionários Brasileiros, n.º 247 – Centro, nesta cidade e comarca de São sebastião,
cadastrado em nome de Bar e Restaurante Flipper SS Ltda e identificação n.º
3134.142.4249.0021.0000, cuja área assim se descreve e se caracteriza:

“Uma CASA de morada, situada à Rua Expedicionários Brasileiros, n.º 247 –
Centro, em bom estado de conservação, antigo n.º 41, da Rua 24 de outubro nesta
cidade e comarca de São sebastião, deste Estado, medindo de frente 11,94m (onze
metros e noventa e quatro centímetros), com quatro janelas e uma porta a
referida Rua e fundos até meia quadra, e um portão que serve de saída para a
Avenida Dr. Altino Arantes, dividindo-se ao Norte com Sebastião Ferreira de
Santana, e ao Sul com herdeiros de Rita Gonçalves Ferreira dos Santana e nos
fundos com Antônio Pompeu de Souza Queiroz e sua mulher”.

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, 6  de dezembro de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

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


