
DECRETO 3697/2007
“Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação amigável ou judicial,
o imóvel situado neste Município, para
Implantação de Área de Lazer”

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 Área de Lazer, o  imóvel situado na Av. Professor
José Machado Rosa, S/Nº, bairro Itatinga, nesta cidade e comarca de São Sebastião,
matriculado no Cartório de Registro de Imóveis sob o nº 29.245 em nome de CARLOS
EDUARDO FELGUEIRA e SÔNIA DA CRUZ SOUZA FELGUEIRA e identificação no
cadastro municipal nº 3134.141.6310.0001.0000, cuja área assim se descreve e se
caracteriza conforme referida matrícula:

“ Um terreno, constituído pelo lote nº um (1), da quadra “M”,
do loteamento denominado “Parque Itatinga”, localizado no
bairro do Itatinga, neste município e comarca, medindo 12,00m.
(doze metros) de frente para a avenida Itatinga, igual largura
na linha dos fundos, 33,00m (trinta e três metros) da frente aos
fundos, do lado direito de quem da referida avenida olha para o
imóvel e 32,80m (trinta e dois metros e oitenta centímetros) do
lado esquerdo, encerrando uma área de 395,00 m² (trezentos e
noventa e cinco metros quadrados), confrontando do lado
direito com área verde, do lado esquerdo com o lote nº  dois (2)
e nos fundos com propriedade da Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo ( SABESP)”.

Parágrafo único Referido imóvel possui a seguinte descrição, conforme
memorial descritivo elaborado pelo setor de cadastro municipal :

“Inicia em um ponto situado na divisa entre os lotes 1 e 2, da
quadra M do loteamento “Parque Itatinga” e o alinhamento do
lado direito da Avenida Itatinga; daí segue com o rumo NE



24º25’17” e a distância de 12,00 m (doze metros), confrontando
nesta extensão com o alinhamento do lado direito da  Avenida
Itatinga, daí deflete a esquerda e segue com o rumo NW
66º52’57” e a distância de 33,00 ( trinta e três metros),
confrontando nesta extensão com área verde do loteamento
“Parque Itatinga”, daí deflete à esquerda e segue com rumo
SW23º28’00” e a distância de 12,00m (doze metros),
confrontando nesta extensão com o imóvel da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP; daí
deflete à esquerda e segue com o rumo NW66º52’57” e a
distância de 32,80m (trinta e dois metros e oitenta centímetros),
confrontando nesta extensão com o lote 2 da quadra M do
loteamento “Parque Itatinga”, até atingir o ponto inicial desta
descrição e encerrar no perímetro a área de 395,00 m²
(trezentos e noventa e cinco metros quadrados).”

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, 6  de fevereiro de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

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


