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“Declara de utilidade pública, para fins de 
Instituição de Servidão de Passagem os 
imóveis situados neste Município de São 
Sebastião, necessários à Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - 
SABESP.” 

 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município, 
combinada com os artigos 20, 60 e 40, do Decreto Lei Federal no 3.365, de 21 de junho de 
1941, alterada pela Lei no 2.786, de 21 de maio de 1956. 
 
 

D E C R E T A: 
 
 

Artigo 1º - Fica declarado de utilidade pública, para fins de Instituição de 
Servidão de Passagem pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - 
SABESP, por via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado na Descrição 
Perimétrica, necessário para implantação de obra, a saber: 
 
Sistema: Abastecimento de Água 
Obra: SAA Cristina - Adutora de Água Bruta 
DESCRICÃO PERIMÉTRICA 
Cadastro: 0208/197 
Endereço: ESTRADA PARA FAZENDA DO MARROTE NO 5000 
Proprietário: Abras do Una Agroind Agricultura e Comércio Ltda. e Outros  
Área (m2): 904,72 
 
DESCRIÇÃO: 
Área: (I-J-K-L-M-N-I) = 904,72m2 
 
Faixa de servidão 
Uma área parte de um imóvel rural denominado "Fazenda Abras do Una", situado na 
localidade de Barra do Una, distrito de Maresias, no Município e Comarca de São Sebastião, 
pertencente a matrícula 14.680 do CRI de São Sebastião - SP, tendo início no ponto aqui 
designado "I", situado no alinhamento da faixa de servidão Sabesp destinada a linha de 
descarga da ETA do Rio Cristina (Area 2), mencionado no Decreto de Utilidade Pública 
NO2777/2003, estando distante 96,64m do ponto "H", localizado no alinhamento de divisa da 
área da ETA (Estação de Tratamento de Agua) e 13,81m do ponto "G", localizado na margem 
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direita do Rio Cubatão; daí, segue neste alinhamento confrontando com a referida faixa de 
servidão com azimute de 101028'45" por uma distância de 7,60m, onde atinge o ponto "J"; 
dai, segue com o azimute 142037'47" confrontando corn área da mesma propriedade por uma 
distância de 40,75m, onde atinge o ponto "K"; daí, segue com o azimute 93008'20", 
confrontando com área da mesma propriedade por uma distância de 135,38m, onde atinge o 
ponto "L", localizado na margem direita do Rio Cubatão; daí, segue com o azimute 
191006'04", confrontando com o referido Rio por uma distância de 5,05m, onde atinge o 
ponto "M"; daí, segue com o azimute 273008'20", confrontando com área da mesma 
propriedade por uma distância de 136,99m, onde atinge o ponto "N"; daí, segue com o 
azimute 322º37'27", confrontando com área da mesma propriedade por uma distância de 
48,78m, onde atinge o ponto "I", vértice inicial desta descricão perimétrica, fechando assim o 
perímetro e delimitando uma área de 904,72m2. 
 

Artigo 2º - Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no 
processo judicial, para os fins do disposto no artigo 15, do Decreto Lei Federal no 3.365, de 
21 de junho de 1.941, alterado pela Lei no 2.786, de 21 de maio de 1.956. 

 
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 entrará em vigor na data de sua publicação. 

                  
São Sebastião,       24     de novembro de 2010. 
 
 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra. 
SAJUR/nsa 


