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D E C R E T O 
Nº 8344/2021 

 
 

“Declara de utilidade pública para fins de 
desapropriação os imóveis situados neste 
município de SÃO SEBASTIÃO, necessário à 
Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo – SABESP, revogando o Decreto 
nº 8218/2021 de 19 de maio de 2021.” 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício das atribuições 

que lhe são conferidas por Lei, e nos termos da Lei Orgânica do Município, combinado com os artigos 

2º, 6º e 40 do Decreto Federal nº 3365, de 21 de junho de 1914, e suas alterações,  

 

D E C R E T A 

 

 Artigo 1° - 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, os 

imóveis abaixo caracterizados necessários à implantação da Estação Elevatória de Esgoto – EEE 

integrantes do Sistema de Esgoto Sanitários de São Sebastião imóveis esses que constam pertencer a: 

 

1) Proprietário: Erlane José Lacerda Pereira com as medidas, limites e confrontações 

mencionadas no desenho 0493/2014-REP e respectivos memoriais descritivos, 

contidos no cadastro, a saber: 

 

 Cadastro – Proprietário: Erlane José Lacerda Pereira  

 Área: (1-2-3-4-1) = 200,00m² 

Estação Elevatória de Esgoto EEE – Rua Vale Verde, S/N – Carreador da Enseada 

(desapropriação) 
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A área inicia junto ao vértice 1, definido pelas coordenadas UTM DATUM SAD 69, E: 

454.872,0027 m e N: 7.376.103,2904 m; no alinhamento predial da Travessa Vale Verde, 

na divisa com Erlane José Lacerda Pereira, inscrição municipal nº 

3034.352.6405.0001.0077, frente para a Rua Carreador da Enseada s/n°,  deste segue 

com azimute 273°04'39", numa distância de 20,00 m, confrontando com a Travessa Vale 

Verde, até atingir o vértice 2, de coordenadas E: 454.852,0315 m e N: 7.376.104,3641 m; 

no alinhamento predial da Travessa Vale Verde, na divisa com Erlane José Lacerda 

Pereira, inscrição municipal nº 3034.352.6405.0001.0077, frente para a Rua Carreador da 

Enseada s/n, daí segue com azimute 003°04'39", numa distância de 10,00 m, 

confrontando com o Imóvel de Identificação Cadastral: 3034.352.6405.0001.0077, Rua 

Carreador da Enseada, S/Nº, (Erlane Jose Lacerda Pereira), até atingir o vértice 3, de 

coordenadas E: 454.852,5684 m e N: 7.376.114,3496 m; daí segue com azimute 

093°04'39", numa distância de 20,00  m, confrontando com o Imóvel de Identificação 

Cadastral: 3034.352.6405.0001.0077, Rua Carreador da Enseada, S/Nº, (Erlane Jose 

Lacerda Pereira), até atingir o vértice 4, de coordenadas E: 454.872,5395 m e N: 

7.376.113,2759 m; daí segue com azimute 183°04'39", numa distância de 10,00 m, 

confrontando com o Imóvel de Identificação Cadastral: 3034.352.6405.0001.0077, Rua 

Carreador da Enseada, S/Nº, (Erlane Jose Lacerda Pereira), até atingir o vértice 1, 

inicial desta descrição, encerrando a área de 200,00 m² (duzentos metros quadrados). 

 

2) Proprietário: UNA EMPREENDIMENTOS ECOLÓGICOS LTDA., com as medidas, 

limites e confrontações mencionadas no desenho 0495/2014-REP e respectivos 

memoriais descritivos, contidos no cadastro, a saber: 

 

Cadastro – Proprietário: UNA EMPREENDIMENTOS ECOLÓGICOS LTDA. 

Área: (1-2-3-4-1) = 251,893m² 

Estação Elevatória de Esgoto EEE – Estrada Magno Passo Bittencourt – Barra do 

Una (desapropriação) 

 



 

  

 

3 

 “Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br 

 

A área inicia junto ao vértice 1, descrito em planta anexa, com coordenadas UTM (DATUM 

SIRGAS 2000), Norte (Y) 7.372.460,953 e Este (X) 420.965,025; do vértice 1 segue em 

direção até o vértice 2 no azimute 313º07’05”, em uma distância de 16,851 m, 

confrontando com Estrada Magno Passo Bittencourt; do vértice 2 segue em direção até o 

vértice 3 no azimute 1º42’45”, em uma distância de 14,994 m, confrontando com 

propriedade s/nº, do vértice 3 segue em direção até o vértice 4 no azimute 89º56’19”, em 

uma distância de 11,852 m, confrontando com remanescente; finalmente do vértice 4 

segue até o vértice 1, (início da descrição), no azimute de 180º00’00”, na extensão de 

26,517 m, confrontando com remanescente, fechando assim uma área de 251,893 m². 

 

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, revogando-se as 

disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 8218/2021. 

                                                                                            

São Sebastião, 22 de setembro de 2021.                       

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito  

 

 


