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DECRETO 3601/2006
“Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação e/ou instituição de
servidão de passagem, os imóveis
situados neste Município, necessários à
Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo – SABESP.”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São Sebastião, no
exercício de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município,
combinada com os artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei Federal n.º 3365, de 21 de junho de
1941, e suas alterações,

D  E  C  R  E  T  A:

Artigo 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de
desapropriação e/ou instituição de servidão administrativa pela Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, por via amigável ou judicial, os
imóveis abaixo caracterizados, necessários a implantação das obras das Estações
Elevatórias EEE-S.2, EEE-Final e da Estação de Tratamento de Esgotos ETE – Baleia-
Sahy, integrantes do Sistema de Esgotos Sanitários desta cidade de São Sebastião,
imóveis esses que constam pertencer, respectivamente ao ESPÓLIO DE ABÍLIO
ANTHERO MARGARIDO (Cadastro SABESP n.º 208/40); CASEMIRO REGIS
(Cadastro SABESP n.º 208/43); e ANTONIO CARLOS ESCUDEIRO (Cadastro SABESP
n.º 208/44), respectivamente, com as medidas, limites e confrontações mencionadas nas
plantas SABESP de referências TSTT n.º 4342/97; TSTT n.º 4344/97 e TSTT n.º 4345/97,
e respectivos memoriais descritivos, constantes dos cadastros supramencionados, a
saber:

Área : 01
Cadastro n.º 208/40
Proprietário : ESPÓLIO DE ABHILIO ANTHERO MARGARIDO
ÁREA : 120,39 m2 – Planta TSTT n.º 4342/97

Parte de uma área a Rua Aristides Tavares entre o Córrego e o n.º
525 da citada via, no Bairro do Sahy, município de São Sebastião,
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São Paulo, assim descrita: Inicia-se no ponto  “A” caracterizado no
Desenho Sabesp TSTT – 4342/97 situado no alinhamento predial
projetado da Rua Aristides Tavares, diante 16,20m da divisa do
imóvel sob n.º 525 da citada via, com coordenadas topográficas N=
7371108,1600 e E=429427,1700 daí segue pelo referido alinhamento
com azimute de 180º 00’00” por 9,16m confrontando com a Rua
Aristides Tavares até o ponto “B”, segue deste à direita por uma
linha ideal que delimita a área com os seguintes azimutes e distâncias
sucessivamente : Az.270º00’00” por 10,00m até o ponto “C”;
Az.0º00’00” por 9,16m até o ponto “D”; Az. 90º00’00” por 10,00m
até o ponto “A”, confrontando desde o ponto “B”, com o
remanescente, fechando o perímetro.

Área: 02
Cadastro n.º 208/40
Proprietário : ESPÓLIO DE ABÍLIO ANTHERO MARGARIDO
ÁREA: 28,79m2 – Planta TSTT n.º 4342/97

 Parte de uma área a Rua Aristides Tavares entre o Córrego e o n.º
525 da citada via, no Bairro do Sahy, município de São Sebastião,
São Paulo, assim descrita: Tem início no ponto “B” caracterizado no
Desenho Sabesp TSTT – 4342/97, situado em uma linha ideal de
divisa (alinhamento predial projetado da Rua Aristides Tavares),
diante 25,36m da divisa com o imóvel sob n.º 525 da citada via, com
coordenadas topográficas N= 7371099,000 e E=429427,1700 daí
segue pelo referido alinhamento com azimute de 179º 43’16” por
8,30m até o ponto “H”, segue deste à direita por uma linha ideal que
delimita a área com o azimute de307º58’55” por 4,41m até o ponto
“G”; segue deste pelo desenvolvimento da curva à direita de AC
35º46’34” e raio de 5,00m de distância de 3,12m até o ponto “F”;
segue deste ainda por uma linha ideal que delimita a área com os
seguintes azimutes e distâncias sucessivamente: Az.359º43’16” por
2,70m até o ponto “E”; Az.90º00’00” por 4,50m até o ponto “B”,
confrontando desde o ponto “H” com o remanescente, fechando o
perímetro.
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Área: 03
Cadastro n.º 208/43
Proprietário : CASEMIRO REGIS
ÁREA: 153,13m² - Planta TSTT n.º 4344/99

Área, parte de um terreno, localizado no Bairro do Sahy, no
município de São Sebastião, São Paulo, assim descrita: Inicia-se no
ponto “A”, caracterizado no desenho SABESP TSTT-4344/97,situado
em uma linha ideal de divisa (alinhamento predial da Avenida
Adelino Tavares), distante 12,05m da Crista do Talude da margem
direita do Rio sahy, com coordenadas topográficas N=7370919,470 e
E=429878,080, daí segue pela referida linha com azimute de
107°25’40” por 12,05m, confrontando com a citada Avenida até o
ponto “B”, segue deste à direita pela crista do talude do Rio Sahy,
sentido jusante, com os seguintes azimutes e distancias
sucessivamente: Az.211°17’39” por 9,22m até o ponto “C”;
Az.201°24’39” por 5,18m até o ponto “D”; sendo que dos pontos
“B” ao “D”, confronta com o referido Rio; segue deste à direita por
uma linha ideal que delimita a área com os seguintes azimutes e
distâncias sucessivamente: Az.296°33’54” por 11,61m até o ponto
“E”; Az.26°36’02” por 12,43m até o ponto “A”, confrontando desde
o ponto “D” com o remanescente, fechando o perímetro.

Área: 04
Cadastro n.º 208/44
Proprietário: ANTONIO CARLOS ESCUDEIRO
ÁREA: 5.392,94m² - Planta TSTT n.º 4345/97

Parte de uma área à Rodovia Rio-Santos, lado direito de quem de São
Sebastião vai para Bertioga KM 171+415m no Bairro do Sahy, no
município de São Sebastião, São Paulo, assim descrita: Inicia-se no
ponto “A” caracterizado no desenho SABESP TSTT-4345/97, situado
no KM 171+415m da Rodovia Rio-Santos, com coordenadas
topográficas N=7371313,40 e E=430381,70; deste segue por uma
linha ideal de divisa (limite da faixa de domínio do DER), sentido de
quem de São Sebastião vai para Bertioga, igual ao desenvolvimento
da curva a direita de AC.9°40’13” e raio de 440,00m na distância de
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74,26m, confrontando com a Rodovia Rio-Santos até o ponto “B”,
segue deste à direita por uma cerca existente e linha ideal que
delimita a área com os seguinte azimutes e distâncias
sucessivamente:Az.2°48’52” por 16,32m ate o ponto “C”;
Az.2°21’23” por 11,12m até o ponto “D”; Az.4°28’48” por 20,74m
até o ponto “E”; Az.2°02’51” por 59,44m até o ponto “F”;
AZ.90°22’17” por 27,25m até o ponto “G”; Az.90°26’02” por
33,46m até o ponto “H”; Az.181°34’17” por 11,82 até o ponto “I”;
Az.181°48’37” por 15,01m até o ponto “J”; Az.179°59’41” por
12,69m até o ponto “K”; Az.184°43’26” por 27,89m até o ponto “A”;
confrontando do ponto “B” ao ponto “H” com o remanescente e do
ponto “H” ao ponto “A” com a Estrada de Acesso ao Condomínio
Baleia Verde, fechando o perímetro.

Artigo 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de
urgência no processo judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de
passagem, para os fins do disposto no artigo 15, do Decreto Lei Federal n.º 3365 de 21
de 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 verba própria da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo –
SABESP.

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

São Sebastião, 15 de dezembro de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

CLS/mcsc

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra.
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