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D E C R E T O 

Nº 8089/2021 

 
“Declara de utilidade pública para fins de 
desapropriação os imóveis situados neste 
município de SÃO SEBASTIÃO, necessários à 
Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo - SABESP.” 

 

 
FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municípal de São Sebastião, no exercício de suas 

atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de São Sebastião, combinado 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 pela 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, por via amigável ou judicial, o 

imóvel abaixo caracterizados, necessário à implantação de parte da Estação de Tratamento de 

Esgotos – ETE Maresias, pertencente ao Sistema de Esgotamento Sanitário de Maresias do município 

de São Sebastião, imóvel esse que constam pertencer a: 

 

1) ALEXANDRE BIRMOSER - OCUPANTE com as medidas, limites e confrontações 
mencionadas na planta ERBE 8323/20 e respectivos memoriais descritivos, contidos no 

cadastro nº 0208/318, a saber: 

  

Cadastro nº 0208/318 - Proprietário: ALEXANDRE BIRMOSER – OCUPANTE 
 
Área: (F – E – G - F) = 429,22m²  
(Desapropriação)  
 

Parte de um TERRENO de formato triangular, localizado no lado par da Avenida Paquetá, 

bairro de Maresias, neste Município e Comarca de São Sebastião-SP, representada no 

desenho Sabesp ERBE 8323/20, com a seguinte descrição: inicia no ponto aqui 

designado "F", de coordenadas DATUM SIRGAS 2000, N=7.368.922,334m e 

E=443.460,940m, localizado na divisa entre a propriedade da Companhia de Sanemento 

Básico do Estado de São Paulo – SABESP (Matrícula 45.986 – C.R.I. de São Sebastião – 

SP) e Faixa da Petrobrás, distante 159,03m do ponto localizado no eixo da Travessa 

Caminho da Toca com a linha limite de faixa dos oleodutos da Petrobrás, daí, segue 
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confrontando com a propriedade da Companhia de Sanemento Básico do Estado de São 

Paulo – SABESP (Matrícula 45.986 – C.R.I. de São Sebastião – SP) com azimute de 

64°20'49" por 42,70m até o ponto aqui designado "E"; segue confrontando com área 

remanescente com azimute de 208°39'34" por 34,46m até o ponto aqui designado "G"; 

segue confrontando com a Faixa da Petrobrás com azimute de 298°09'43" por 24,91m até 

o ponto inicial F, fechando o perímetro e encerrando uma área de 429,22m². 

 

Artigo 2º - Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo 
judicial de desapropriação, 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 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, 08 de fevereiro de 2021. 

 

 

 
FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 
 
 


