PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO
Nº 4626/2009

“Revalida o Decreto n.º 3097/05, o qual havia
sido revogado pelo Decreto 4386/2008,
continuando assim, declarado de utilidade
pública para fins de desapropriação amigável ou
judicial, o imóvel objeto deste Decreto.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, 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 1.º Fica revalidado o Decreto n.º 3097/05, o qual havia sido revogado pelo
Decreto 4386/2008, continuando assim, declarado de utilidade pública para fins de
desapropriação amigável ou judicial, o imóvel abaixo descrito, para implantação de Unidade
de Saúde, situado na Av. Doutor Remo Correa da Silva, lote 13, quadra 31 Centro, nesta
cidade e Comarca de São Sebastião, cadastrado em nome de Laurinda Gonçalves Lima e
identificação n.º 3134.142.4111.0001.0000, cuja área assim se descreve e se caracteriza:
“IMOVEL: O LOTE DE TERRENO de numero 13 (treze) da quadra 31 (trinta e um),
do loteamento “FAZENDA DO OUTEIRO”, inscrito sob o nº 1 (Lº.8, pag.1)
localizado no município e comarca de São Sebastião, deste Estado, faz frente para a
rua Seis (6), para onde mede 26,00m (vinte e seis metros) fazendo esquina em curva
para a rua 13 (treze), para onde mede 6,00m (seis metros), por 15,00m (quinze
metros) da frente aos fundos do lado direito, onde confronta com o lote 15 (quinze),
tendo nos fundos a largura de 35,00m (trinta e cinco metros), confrontando com os
lotes 11 (onze) e 12 (doze), perfazendo uma área de 507,00m² (quinhentos e sete
metros quadrados)”.
Artigo 2.º As despesas com a execução do presente Decreto, correrão por conta de
dotação orçamentária própria.
Artigo 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião, 3

de novembro de 2009.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito
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