
DECRETO 3907/2007
“Declara de utilidade pública para fins de
desapropriação amigável ou judicial, o
imóvel situado neste Município, para
implantação de Quadra Poliesportiva .”

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 Quadra Poliesportiva, o  imóvel situado na
Rua Benicio João dos Santos, n.º 40, Bairro Juquey, nesta cidade e comarca de São
Sebastião, cadastrado em nome de Antônio Carlos Vianna de Barros e identificação n.º
3133.111.5275.0001.0101, cuja área assim se descreve e se caracteriza:

“IMÓVEL: quadra de tênis coberta, contendo vestiários e
banheiros, com 707,18 m²  (setecentos e sete metros e dezoito
decímetros quadrados), situado na Rua João Vinicio dos Santos,
n.º. 384, esquina com a Rua Maria Madalena Faustino e Rua
Benedito Isidoro de Moraes, no bairro de Juquey, distrito de
Maresias, desta Comarca, e seu respectivo terreno, que inicia-se
no ponto A, cravado no alinhamento e lateral direita da dita Rua
João Vinício dos Santos, junto a divisa do sistema de lazer da
Prefeitura deste Município, distante 30,59m (trinta metros e
cinqüenta e nove centímetros), da intercessão com a projeção do
alinhamento da Rua Maria Madalena Faustino; daí segue em linha
reta, com a azimute de 272º05’24” e distância de 27,65m (vinte e
sete metros e sessenta e cinco centímetros) , acompanhando o
alinhamento da citada Rua João Vinício dos Santos, até encontrar
o ponto B; daí deflete a direita e segue em linha curva, pela
distância de 4,40m (quatro metros e quarenta centímetros),
acompanhando a esquina formada pelo alinhamento das Ruas
João Vinício dos Santos e Maria Madalena Faustino, até encontrar
o ponto C; deste segue em linha reta com azimute de 1º53’05” e



distância de 43,15m (quarenta e três metros e quinze centímetros)
acompanhando o alinhamento  da Rua Maria Madalena Faustino,
até encontrar o ponto D; daí deflete a direita e segue em linha reta,
com azimute de 91º57’06” e distância de 28,43m (vinte e oito
metros e quarenta e três centímetros), dividindo com o córrego e
acompanhando o alinhamento da Rua Benedito Isidoro de Moraes,
até encontrar o ponto E; daí deflete a direita e segue em linha
curva, pela distância de 3,51m (três metros e cinqüenta e um
centímetros), dividindo com o córrego e acompanhando a esquina
formada pelo alinhamento da citada Rua Benedito Isidoro de
Moraes com o sistema de Lazer da Prefeitura Local, até encontrar
o Ponto F; daí segue em linha reta com azimute de 181º 54’48” e
distância de 43,97m (quarenta e três metros e noventa e sete
centímetros), confrontando com o córrego do aludido sistema de
lazer, até encontra o ponto A; onde teve início esta descrição,
perfazendo a área de 1.405,74 m² ( um mil, quatrocentos e cinco
metros e setenta e quatro decímetros 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 n.º 3365, de 21 junho de 1941, alterado pela Lei n.º 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,  8 de outubro de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

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


