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“Dispõe sobre a declaração de utilidade pública de 

imóvel que especifica”. 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas 
atribuições legais, com fundamento no disposto nos artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei Federal 
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterada pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e Lei 
Municipal Complementar nº 272, de 02 de Junho de 2008, 
 
 

D E C R E T A: 
 

 
Artigo 1º- É declarada de utilidade pública, para fins de Instituição de Servidão de 

Passagem, amigável ou judicial, do imóvel a seguir descrito e caracterizado: 
 
“Uma faixa em imóvel localizado à Estrada Municipal do Una nº 13, esquina 
com Avenida Mogno dos Passos Bittencourt, no Bairro do Uma, município e 
Comarca de São Sebastião, representada no desenho SABESP 0125/09 – VER, 
com as seguintes medidas e confrontações: 16,54m voltada para a Avenida 
Magno dos Passos Bittencourt, nos fundos 16,48m, confrontando com área da 
mesma propriedade, 0,78m do lado esquerdo, de quem da referida avenida olha 
para o terreno, confrontando com o Rio Una, encerrando uma área de 13,32 
m².” 
 

Artigo 2º- A declaração de utilidade pública, de que trata este Decreto, é feita em 
favor da SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado do Estado de São Paulo, às 
exclusivas expensas de quem correrão as despesas da execução deste Decreto.  

 
Artigo 3º- A servidão de passagem de que trata este Decreto se destinará a Linha 

de Recalque da EEE 01 Barra do Una. 
 

Artigo 4º- Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 

São Sebastião,      2       de setembro de 2011. 
 

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 

Prefeito 
 

Registrado em livro próprio, e publicado por afixação data supra. 
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