
DECRETO 3663/2007
“Determina de utilidade pública o
imóvel descrito no presente Decreto
para realização de obra essencial à
infra-estrutura destinada ao serviço
público de transportes.”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São Sebastião, no
exercício de suas atribuições legais,

Considerando o disposto na Resolução CONAMA nº 369/06, que
dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo
impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área
de Proteção Permanente- APP;

Considerando que na referida área será realizada obra essencial de
infra-estrutura ao serviço público de transporte marítimo.

Considerando que a área indicada conduz à inaplicabilidade da
regra geral da intocabilidade das áreas de preservação permanente em zona urbana.

Considerando a existência de dezenas de famílias, que subsistem da
pesca que serão beneficiadas direta ou indiretamente pelo uso da área.

Considerando que o município não possui área com esta finalidade.

Considerando por fim, a utilização da área pelo Corpo de Bombeiros
desta cidade, bem como pela Capitania dos Portos desta comarca.

D E C R E T A:

Artigo 1º Fica instituída de utilidade pública, para realização de obra
de infra-estrutura ao serviço público de transporte marítimo, a área a seguir descrita:



“Área 1 – O terreno situado no bairro São Francisco, neste Município
da Comarca de São Sebastião, Estado de São Paulo, formado unificação
dos lotes 01 a 12, da quadra 01, do Loteamento ‘Jardim São Francisco’,
passando a ter as seguintes características e confrontações: Mede
50,00m (cinqüenta metros) de frente, sendo 40,00m (quarenta metros)
em linha reta e 10,00m (dez metros) em curva para a faixa de marinha;
do lado direito mede 61,00m (sessenta e um metros) em linha curva,
confrontando parte em faixa com marinha e parte a Rua Evandro
Hemitério Moreira; deste ponto deflete à direita, numa distancia de
18,00m (dezoito metros) em linha reta, confrontando-se com a rua
Evandro Hemérito Moreira, deste ponto deflete à esquerda em linha
curva numa distancia de 2,0m (dois metros) formando a confluência das
Ruas Evandro Hemitério Moreira e Rua Martins do Val; deste ponto
deflete a esquerda numa distancia de 37,00m (trinta e sete metros)
confrontando com a Rua Martins do Val; deste ponto deflete a esquerda
numa distancia de 75,50m (setenta e cinco metros e cinqüenta
centímetros), até encontrar o ponto de partida, confrontando neste
trecho com a propriedade da municipalidade, encerrando a área de
4.380,69m² (quatro mil, trezentos e oitenta metros e sessenta e nove
decímetros quadrados) Cadastro Municipal n.°
3134.121.3407.0018.00.”

Artigo 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 19 de janeiro de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

TGC/mcsc
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