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D E C R E T O 

Nº 8090/2021 

 

 
“Declara de utilidade pública paa 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 despropriação pela 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, por via amigável ou judicial, 

os imóveis abaixo caracterizados, necessários à implantação de Estações Elevatórias de Esgotos – 

EEE integrantes do Sistema de Esgotos Sanitários de São Sebastião, imóveis esses que constam 

pertencer a: 

 

1) Proprietário: Domênico Ricciardi Maricondi com as medidas, limites e confrontaçõe 

mencionadas no desenho 638023-70-PE-057-DE-5453 e respectivos memoriais 

descritivos, contidos no cadastro n.º 0208/260, a saber:  

 

Cadastro n.º 0208/260 – Proprietário: Domênico Ricciardi Maricondi 

Área: 360,00m² 

Estação Elevatória de Esgotos SB – 1 – Boracéia (desapropriação) 

 

Terreno consistente no lote n.º 24 (vinte e quatro), da quadra n.º 38 (trinta e oito), do 

loteamento Parque Balneário Boracéia, situado no bairro Boracéia, distrito de Maresias, 
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município de São Sebastião, pertencente a matrícula n.º 40.408 do CRI de São Sebatião-

SP, representado pelo desenho 638023-70-PE-057-DE-5453, que assim se descreve: 

Medindo 12,00 metros de frente, igual medida de fundo, por 30,00 metros da frente ao 

fundo, em ambos os lados, encerrando a área de 360,00m², confrontando na frente com a 

área ajardinada que dá acesso a Rua “F”, no lado direito de quem da frente o olha, com a 

área ajarinada que o separa na Avenida “I”, no lado esquerdo com o lote n.º 23 e no fundo 

com o lote n.º 48. 

 

2) Proprietário: Manoel Rebello Filho, com as medidas, limites e confrontações 

mencionadas no desenho 638023-70-PE-057-DE-5454 e respectivos memoriais 

descritivos, contidos no cadastro n.º 0208/261, a saber: 

 

Cadastro n.º 0208/261 – Proprietário: Manoel Rebello Filho 

Área: 480,00m² 

Estação Elevatória de Esgoto EEE-SB – 2 – Boracéia (desapropriação) 

 

O terreno constituído pelo lote n.º 04 (quatro) da quadra n.º 08 (oito), do loteamento 

“Parque Balneário Boracéia”, localizado no Bairro de Boracéia, distrito de Maresias, no 

município de São Sebatião-SP, pertencente a matrícula n.º 38.958 do CRI de São 

Sebastião-SP, representado pelo desenho 638023-70-PE-057-DE-5454, que assim se 

descreve: Medindo: 16,00 metros na frente, igual medida na linha do fundo, por 30,00 

metros da frente ao fundo, em ambos os lados, encerrando a área de 480,00m², 

confrontando: na frente com a Rua “A”; do lado direito de quem da frente o olha, com o 

lote n.º 05 (cinco); no lado esquerdo com o espaço livre; e, no fundo com o lote n.º 11 

(onze). 

 

3) Proprietário: Central SBC de Plásticos Industriais Ltda – EPP, com as medidas, 

limites e confrontações mencionadas no desenho 638023-70-PE-057-DE-5351 e 

respectivos memoriais descretivos, contidos no cadastro n.º 0208/258, a saber: 
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Cadastro n.º 0208/258 – Proprietário: Central SBC de Plásticos Industriais Ltda – EPP 

Área: 480,30m² 

Estação Elevatória de Esgoto Balneário Tropical (desapropriação) 

 

O lote do terreno nº 15 (quinze), da quadra “B”, do loteamento Balneário Tropical, situado 
no bairro Boracéia, no município de São Sebastião, pertencente a matrícula nº 17.545 do 
CRI de São Sebastião-SP, representado pelo desenho 638023-70-PE-057-DE-5351 
assim se descreve: medindo 18,27m de frente para a área do sistema de lazer; medindo 
30,00 metros do lado direito de quem da frente olha o terreno, e confronta-se com o lote 
14, do lado esquerdo mede 30,34 metros e confronta-se com propriedade do Espólio de 
Domenico Ricciardi Maricondi; e nos fundos, mede 13,75m, e confronta-se com o lote 23, 
encerrando uma área de 480,30m². 
 
4) Proprietário: Condomínio South Coast Gate (Costa Norte) – Área de Lazer, com as 
medidas, limites e confrontações mencionadas no desenho 638023-70-PE-057-DE-5452 e 
respectivos memoriais descritivos, contidos no cadastro nº 0208/259, a saber: 
 
Cadastro nº 0208/259 - Proprietário: Condomínio South Coast Gate (Costa Norte) – 
Área de Lazer  
Área : 280,20m²  
Estação Elevatória de Esgoto Costa Norte (desapropriação) 
 
Uma área de terras denominado Área de Lazer do Condomínio South Coast Gate, 
pertencente a matrícula nº 16.604 do CRI de São Sebastião (Área Maior), situado no 
município de São Sebastião-SP, representado pelo desenho nº 638023-70-PE-057-DE-
5452, assim se descreve: Localizado na esquina da Avenida Dr. Cirus J. Ferraz com a Av. 
Miguel Petraglia, medindo 14,88 metros de frente para a Av. Dr. Cirus J. Ferraz, sentido 
Leste, 17,16 metros em curva na confluência da mesma avenida com a Av. Miguel 
Petraglia, 29,29 metros fazendo divisa com o córrego existente e 11,74 metros de fundo, 
encerrando uma área de 280,20m². 
 
5) Proprietário: Domênico Ricciardi Maricondi e Outra, com as medidas, limites e 
confrontações mencionadas no desenho ERBE-5188/14   e respectivos memoriais 
descritivos, contidos no cadastro nº 0208/257, a saber: 
 
Cadastro nº 0208/257 - Proprietário: Domênico Ricciardi Maricondi e Outra  
Compromissário.: Nelson Modesto de Abreu - Herdeiros - Ocupante 
Área : 438,00m²  
Estação Elevatória Final Boracéia (desapropriação) 
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Área : (A - B - C - D - A) = 438,00m²  
 
TERRENO consistente no lote n.º 37, da quadra n.º 61, do loteamento Parque Balneário 
Boracéia II (inscrito sob o n. 44, às folhas 37/38, do livro n.º 8-B, nesta Serventia), 
localizado no bairro de Boracéia, Distrito de Maresias, neste Município, pertencente à 
matrícula 43.761 do CRI de São Sebastião-SP, representado no desenho Sabesp ERBE-
5188/14; medindo 12,00 metros na frente, igual medida na linha do fundo; por 36,50 
metros da frente ao fundo, em ambos os lados, perfazendo a área total de 438,00m2, 
confrontando na frente com a Alameda “C”, no lado direito de quem da frente olha, com o 
lote n.º 38 (matrícula n. 13.043), no lado esquerdo com o lote n.º 36 (matrícula n. 8.628); 

e, no fundo com o lote n.º 8 (matrícula 4.950). 
 
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 

 


