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“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”. 

 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município 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 3.364, de 21 
de junho de 1.941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1.956, 

 
 

D E C R E T A: 
 
 

Artigo 1º - Ficam declarados 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 para a implantação das obras da Estação de 
Tratamento de Água de Boiçucanga, parte integrante do Sistema de Abastecimento de 
Água do Município de São Sebastião, imóveis estes que constam pertencer a GILMAR 
ALMEIDA DA SILVA (Cadastro SABESP 0208/193), JOSÉ CARLOS SANCHES 
(Cadastro SABESP 0208/194) e JULIÃO ATTILIO UNTI VAQUEIRO e OUTROS 
(Cadastro SABESP 0208/195) com as medidas limites e confrontações mencionadas nas 
plantas SABESP de referência 0881/2007-REP e respectivos memoriais descritivos, 
constantes dos cadastros mencionados, a saber: 

 
AREA 01 – Estação de Tratamento de Água de Boiçucanga 
Cadastro 0208/194 
Proprietário: Gilmar Almeida Silva  (posseiro 
ÁREA: (3A-7-8-3B-3A) = 469,92 m2 – Planta 0881/2007-REP 
Um terreno com benfeitoria situado no perímetro urbano, no bairro de 
Boiçucanga, distrito de Maresias, município e comarca de São Sebastão–SP, 
caracterizado no desenho da Sabesp 0881/2007-REP, com frente para a Estrada 
do Cascalho, medindo 11,60m (onze metros) de frente para a referida Estrada do 
Cascalho, do lado esquerdo de quem da referida Estrada olha para a área mede 
41,47m (quarenta e um metros e quarenta e sete centímetros), confrontado com 
Julião Attilio Unti Vaqueiro e outros; do lado direito mede 41.53m (quarenta e um 
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metros e cinqüenta e três centímetros) confrontando com Jose Carlos Sanches e 
outros; nos dos fundos mede 12,22 (doze metros e vinte e dois centímetros) 
confrontando com Julião Attilio Unti Vaqueiro e outros encerrando a área de 
469,92m2. 
 
AREA 02 – Estação de Tratamento de Água de Boiçucanga  
Cadastro 0208/194 
Proprietário: José Carlos Sanches e outros (posseiro) 
ÁREA: (1-2-3-3A-3B-4-5-1) = 1655,00 m2 – Planta: 0881/2007-REP 

  
Um terreno com benfeitoria situado no perímetro urbano, no bairro de 
Boiçucanga no lugar denominado “Vargem”, neste distrito de Maresias, 
município e comarca de São Sebastião –SP, caracterizado no desenho da Sabesp 
0881/2007-REP, com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se no 
ponto”1”,cravado do lado direito da Estrada do Cascalho, na divisa das terras de 
Danilo Mendes Dantas; daí segue com o rumo 36º46’44”NE por 28,62m até o 
ponto “2”; daí deflete à esquerda e segue com o rumo 27º26’17”NE por 1,38m 
até o ponto “3” daí segue com o rumo 27º26’17”NE por 11,60m até o ponto 
“3A”, confrontando desde o ponto “1” com a Estrada do Cascalho; daí deflete à 
direita e segue confrontando com Gilmar Almeida da Silva, com o rumo 
46º13’27”SE por 41,55m até o ponto “3B”; daí vira à direita e segue com rumo 
28º38’42”SW por 11,62m até o ponto “4”; daí deflete à direita e segue com o 
rumo 37º42’39”SW por 28,93m até o ponto “5”, confrontando desde o ponto 
“3B” com Julião Attilio Unti Vaqueiro e outros; daí deflete finalmente à direita e 
segue confrontando com Danilo Mendes Dantas com o rumo 47º42’22” por 
40,60m até o ponto “1” inicio da descrição, fechando o perímetro e delimitando 
uma área de 1655,00m2. 
 
AREA 03 – Estação de Tratamento de Água de Boiçucanga  
Cadastro 0208/195 
Proprietário: Julião Attilio Unti Vaqueiro e  outros (posseiro) 
ÁREA: (13-7-8—3B-4-9-10-11-12-13) = 2890,18m2 -  Planta: 0881/2007-REP 
Parte de um terreno sem benfeitoria situado no bairro de Boiçucanga distrito de 
Maresias, município e comarca de São Sebastão –SP, caracterizado no desenho 
da Sabesp 0881/2007-REP, assim descrito e caracterizado: tem inicio no ponto 
“13” situado no alinhamento da Estrada do Cascalho, distante 15,38m do ponto 
“B” na divisa com Benedito Rodrigues; do ponto “13” descrito acima segue pela 
lateral da Estrada do Cascalho com a distancia de 17,32m com o rumo 22° 33’ 
32” SW, ate o ponto “7”; daí segue à esquerda com o ângulo horário de 118° 25’ 
por 41,47m ate o ponto “8” confrontando com Gilmar Almeida da Silva; daí segue 
à direita com o ângulo horário de 251° 32’ por 12,22m ate o ponto “3B” 
confrontando com Gilmar Almeida da Silva; daí segue à com o ângulo horário de 
183° 11’ por 10.50m  ate o ponto “4”confrontando com Jose Carlos Sanches; daí 
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segue à direita com o ângulo horário de 187° 41’ por 23,03m ate o ponto “9” 
confrontando com Jose Carlos Sanches; daí segue à esquerda com o ângulo 
horário de 96° 09’ por 41.97m ate o ponto “10”; daí segue à esquerda com o 
ângulo  reto por 30,00m ate o ponto “11”; daí segue à esquerda com o ângulo 
horário de 126° 50’ por 54,92m ate o ponto “12”; daí segue à esquerda com o 
ângulo horário de 143° 18’ por 60,00m ate o ponto inicial “13” confrontando do 
ponto “9” ate aqui com a área remanescente fechando o perímetro e encerrando a 
área  de 2890,18m2. 
 
 

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 n.º 3365, de 21 de junho de 1.941, alterado pela Lei n.º 2.786, de 21 de maio de 
1.956 

 
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,    1       de fevereiro de 2010. 

 
 
 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra. 
 

SAJUR/nsa 


