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DECRETO 3603/2006
Declara de utilidade pública para fins de
desapropriação ou 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.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São Sebastião, Estado
de São Paulo, usando das atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município,
combinada com os artigos 2º, 6º e 40º do Decreto Lei Federal nº 3365 de 21 de junho de
1941, alterado 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
desapropriação ou instituição de servidão de passagem pela Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo – SABESP, por via amigável ou judicial, os imóveis abaixo
caracterizados, necessários à implantação das obras do Reservatório de Boiçucanga, parte,
integrante do Sistema de Abastecimento de Água, e das Estações Elevatórias de Esgotos
EEE 05 Maresias e EEE 01 Barra do Una, integrantes do Sistema de Esgotos Sanitários,
imóveis estes que constam pertencer, respectivamente, a ALMIR SAMPAIO NUNES
(cadastro SABESP nº 0208/171), AVELINO HENRIQUES DA SILVA FIGUEIRA (Cadastro
SABESP nº 0208/172), SIDNEI DORING GUERRA (Cadastro SABESP 0208/173),
HERDEIROS DE MARIA CATARINA DOS SANTOS (Cadastro SABESP 0208/170) e
WANDA MIEKO SHIRAICHI E OUTRA (Cadastro SABESP 0208/163), com as medidas,
limites e confrontações mencionadas nas plantas SABESP de referência RNE-SSB-CAD-
10/04, RNE-SSB-CAD-11/04 e RNE-SSB-CAD-12 respectivos memoriais descritivos,
constantes dos  cadastros  supra mencionados, a saber.

Área 01 – Reservatório de Boiçucanga
Cadastro nº 208/171
Proprietário: ALMIR SAMPAIO NUNES
Área: (A-B-C-D-A) = 710,18 m² - Planta RNE-SSB-CAD-10/04



2

UM TERRENO, situado no distrito de Maresias, Município e Comarca
de São Sebastião, Estado de São Paulo, no Bairro de Boiçucanga,
representado no desenho RNE-SSB-CAD-10/04, localizado à Rua
Tropicanga, cuja rua nasce à Estrada do Cascalho de frente ao nº 1.960
e segue por uma distancia de 798,73 metros até encontrar a primeira
divisa do terreno: medindo 20,00m de frente para a Rua Tropicanga;
34,52m da frente aos fundos, do lado direito, de quem da rua olha para o
interior do imóvel, confrontando com terras de posse de Avelino
Henriques da Silva Figueira; 41,21m  da frente aos fundos, do lado
esquerdo de quem da mesma posição olha, confronta com terrenos de
posse de Rogério Rolnik Romero; e nos fundos mede 19,48m e confronta
com área de reserva ambiental, encerrando uma superfície de 710,18m².

Área 2 – Reservatório de Boiçucanga
Cadastro nº 208/172
Proprietário: AVELINO HENRIQUES DA SILVA FIGUEIRA
Área: (F-D-C-E-F) = 457,44m² - PLANTA RNE-SSB-CAD-10/04

UM TERRENO, situado no distrito de Maresias, município e Comarca
de São Sebastião, Estado de São Paulo, no Bairro de Boiçucanga,
representado no desenho Sabesp RNE-SSB-CAD-10/04, localizado à Rua
Tropicanga, cuja rua nasce à Estrada do Cascalho de frente ao nº 1960
e segue por uma distância de 783,02 metros até encontrar a primeira
divisa do terreno: medindo 15,71m de frente para a Rua Tropicanga;
31,35m da frente aos fundos, do lado direito, de quem da rua olha para o
interior do imóvel, confrontando com terras de posse de Sidnei Doring
Guerra; 34,52m da frente aos fundos, do lado esquerdo de quem da
mesma posição olha, confronta com terreno de posse de Almir Sampaio
Nunes; e nos fundos mede 12,75m e confronta com área de reserva
ambiental, encerrando uma superfície de 457,44m².

Área 3 – Reservatório de Boiçucanga
Cadastro nº 208/173
Proprietário: SIDNEI DORING GUERRA
Área: (F-E-G-H-F) = 759,41m² - Planta RNE-SSB-CAD-10/04
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UM TERRENO, situado no Distrito de Maresias, Município e Comarca
de São Sebastião, Estado de São Paulo, no Bairro de Boiçucanga,
representado no desenho RNE-SSB-CAD-10/04, localizado à Rua
Tropicanga, cuja rua nasce à Estrada do Cascalho de frente ao nº 1960
e segue por uma distância de 758,13 metros até encontrar a primeira
divisa do terreno: medindo 24,89m de frente para a Rua Tropicanga;
29,80m da frente aos fundos, do lado direito, de quem da rua olha para o
interior do imóvel, confrontando com acesso para residência; 31,35m da
frente aos fundos, do lado esquerdo de quem da mesma posição olha,
confronta com terreno de posse de Avelino Henriques da Silva Figueira;
e nos fundos mede 25,06m e confronta com área de reserva ambiental,
encerrando uma superfície de 759,71m².

Área 4 – Estação Elevatória de Esgotos EEE 05 Maresias
Cadastro nº 208/170
Proprietário: HERDEIROS DE MARIA CATARINA DOS SANTOS
Área = (A-B-C-D-A) = 105,16 m² - Planta RNE-SSB-CAD-11/04

Parte de um terreno situado na confluência da Av. Dr. Francisco Loup
com a Rua das Maritacas, Bairro e Distrito de Maresias, Município e
Comarca de São Sebastião, estado de São Paulo, representado no
desenho Sabesp RNE-SSB-CAD-11/04, medindo 10,05m de frente para a
Rua das Maritacas; 11,03m do lado direito de quem da referida Rua
observa o imóvel, onde confronta com a faixa do Oleoduto da Petrobrás;
10,00m do lado esquerdo, onde confronta com o remanescente, e 10,00m
nos fundos onde confronta com o remanescente, perfazendo uma área de
115,07m².

Área 5 – Estação Elevatória de Esgotos EEE 01 Barra do Una
Cadastro nº 208/163
Proprietário: WANDA MIEKO SHIRAICHI E OUTRA
Área = (A-B-C-D-E-A) = 231,42m² - Planta RNE-SSB-CAD-12/04

Parte de um lote de terreno de nº 10 da quadra 11 de esquina, do
loteamento “Barra do Una”, situado no Bairro do Una, distrito de
Maresias, pertencente à matrícula 13.972 do CRI de São Sebastião-SP,
representado no desenho SABESP RNE-SSB-CAD-12/04, que assim se
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descreve:- medindo 3,00m de frente para a Rua 11; 4,28m de frente em
linha curva na confluência da referida Rua com o atual alinhamento da
Rua 21; 30,00m da frente aos fundos pelo lado esquerdo de quem da
mencionada Rua 11 olha para o terreno, onde limita com o lote nº 9;
29,03m da frente aos fundos pelo outro lado, onde também faz frente
para o atual alinhamento da Rua 21, onde confronta com o
remanescente; 8,44m de largura na linha dos fundos, onde faz divisa
com os fundos do lote 20; encerrando a área de 231,42m².

Artigo 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência
no respectivo processo judicial para 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 entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 15  de dezembro de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

CLS/mcsc

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra.
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