
DECRETO 3785/2007
“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 no Bairro de Barra do Una, nesta cidade e comarca de São
Sebastião, cadastrado em nome de JACINTO POL ELOY e MARIA REGINA
DIAZ LOPES DE POL com a seguinte  identificação no cadastro municipal:
3132.222.2430.0251.0000; cuja área assim se descreve e se caracteriza conforme
referida matrícula.

Matrícula : 11.754
Cadastro Municipal : 3132.222.2430.0251.0000

“O LOTE DE TERRENO de número 4 (quatro) da Quadra 3
(três), do loteamento “BARRA DO UNA”, inscrito sob o nº 73,
(Lº 8 - E, fls.31),   localizado no Bairro de Barra do Una,
distrito de Maresias, município  e Comarca de São Sebastião,
deste Estado, que mede 10,00m (dez metros) de frente para a
Estrada Municipal existente; 34,00m (trinta e quatro metros)
da frente aos fundos em ambos os lados; 10,00m (dez metros)



de largura na linha dos fundos; encerrando a área total de
340,00 m² (trezentos e quarenta metros quadrados);
confrontando do lado direito de quem da mencionada Estrada
olha para o terreno, com lote 5 (cinco) pelo outro lado com o
lote 3 (três); e, pelos fundos, com os fundos do lote 12 (doze) -
TRANSCRIÇÃO Nº 12.009”

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 da dotação orçamentária  - 10.03.4490612781230071028.

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

São Sebastião, 26 de abril de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

CLS/mcsc

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


