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D E C R E T O 
Nº 8248/2021 

 

                                                                                             
“Declara de utilidade pública para fins de 
desapropriação amigável ou judicial, do imóvel 
situado neste Município, com a finalidade de 
implantação de EEE (Estação Elevatória de 
Esgoto) pela SABESP em atendimento ao TAC 
SABESP – Ação Civil Pública nº. 
587.01.2009.004222-3.” 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas 

atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

D E C R E T A 

Art. 1º - É declarado de utilidade pública para fins de desapropriação amigável ou 

judicial o imóvel situado neste município localizado na Av. Magno dos Passos Bittencourt, s/n, Bairro 

do Engenho, Vila Zé Mineiro, São Sebastião – SP, devidamente inscrito perante o Cadastro 

Municipal sob o n.º 3132.222.1469.0001.0000, tendo como proprietário UNA EMPREENDIMENTOS 

ECOLÓGICOS LTDA, com a finalidade de implantação de EEE (Estação Elevatória de Esgoto) pela 

SABESP em atendimento ao TAC SBESP – Ação Civil Pública nº. 587.01.2009.004222-3, abaixo 

descrito: 

DA ÁREA A SER DESAPROPRIADA: “IMÓVEL: TERRENO situado na Av. Magno 

dos Passos Bittencourt, do "Núcleo 42 - Vila do Zé Mineiro no Bairro do Engenho, neste município, 

com início no vértice 1, definido pelas coordenadas UTM DATUM SAD 69, E: 420.997,6832 m e N: 

7.372.518,2058 m; daí segue com azimute 313'07'05", numa distância de 16,851 m, confrontando 

com a Av. Magno dos Passos Bittencourt, até atingir o vértice 2, de coordenadas E: 420.998,1313 m 

e N: 7.372.533,1931 m; dai segue com azimute 1'42'45", numa distância de 14,994 m, confrontando 

com o Prédio S/N da Viela (José Maria da Silva e Silvino Alves), até atingir o vértice 3, de 

coordenadas E: 421.009,9832 me N: 7.372.533,2058 m; dai segue com azimute 89'56'19", numa 

distância de 11,852 m. confrontando com o Imóvel de Identificação Cadastral: 
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3132.222.1469.0001.0000, Av. Magno Dos Passos Bittencourt, S/N, (Una Empreendimentos 

Ecológicos LTDA), até atingir o vértice 4, de coordenadas E: 421.009,9832 m e N: 7.372.506,6884 

m; daí segue com azimute 180 00'00", numa distância de 26,517 m. confrontando com Imóvel de 

Identificação Cadastral: 3132.222.1469.0001.0000, Av. Magno Dos Passos Bittencourt, S/N, (Una 

Empreendimentos Ecológicos LTDA), até atingir o vértice 1, inicial desta descrição, encerrando a 

área de 251,89 m² (duzentos e cinquenta e um metros e oitenta e nove decímetros quadrados).” 

Art. 2º - Fica o Expropriante autorizado, caso seja necessário, invocar o caráter de 

urgência em eventual ação judicial nos termos do disposto no artigo 5º, do Decreto Lei n.º 

3.365/1941, alterado pela Lei n.º 2786/1956. 

Art. 3º - As despesas com a execução do presente Decreto correrão por dotação 

orçamentária própria. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

São Sebastião, 16 de junho de 2021. 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO  
Prefeito 


