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DECRETO 4091/2008
“Declara de utilidade pública para
fins de desapropriação amigável ou
judicial, o imóvel situado neste
Município, para abertura de Rua e
passagem de drenagem de águas
pluviais e esgoto”

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 abertura de Rua passagem de
drenagem de águas pluviais e esgoto, o  imóvel situado na Rua Alecrim s/nº,
bairro São Francisco, nesta cidade e comarca de São Sebastião, cadastrado em
nome de  Nayme Cardim Kenerly e identificação nº. 3134.121.6255.0230.0000,
cuja área assim se descreve e se caracteriza:

“ Inicia no ponto 1, situado no alinhamento do lado esquerdo da
Rua Alecrim e na divisa com o imóvel cadastrado nesta
Prefeitura em nome de Clóvis Calvo Ros, sob o nº.
3134.121.6255.0239.0000; deste ponto segue com o rumo SE
35º47’31” e a distância de 8,80 m (oito metros e oitenta
centímetros), até atingir o ponto 2, confrontando nesta extensão
com o alinhamento  do lado esquerdo da Rua Alecrim; no ponto
2 deflete à esquerda e segue com o rumo  NE 55º59’06” e  a
distância de 34,61m (trinta e quatro metros e sessenta e um
centímetros), até atingir o ponto 3, confrontando nesta extensão
com o imóvel de Gilson Aparecido de Toledo, com o imóvel de
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Pedro Américo da Cruz, com o imóvel de Carlos Pereira Viva e
com o imóvel de Ivani  Valente; no ponto 3 deflete à esquerda e
segue com o rumo  NW 35º31’20” e a distância de 8,95 m (oito
metros e noventa e cinco centímetros), até atingir o ponto 4,
confrontando nesta extensão com o alinhamento do lado
esquerdo da Rua Suellem Cristina da Silva e com  o imóvel de
Ana Maria Bargelini; no ponto 4 deflete à esquerda e segue com
o rumo SW 55º44’09” e a distância de 34,65 m (trinta e quatro
metros e sessenta e cinco centímetros), até atingir o ponto 1,
início desta descrição, confrontando nesta extensão com o imóvel
de Clóvis Calvo Ros e encerrando neste perímetro  área de
307,20 m² ( trezentos e sete metros e vinte 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 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, 12 de março de 2008.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

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