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DECRETO N.º 11 DE 11 DE MARÇO DE 2.019 

 

 

 

“Declara imóvel de utilidade pública para fins de 

Desapropriação e/ou Instituição de Servidão de Passagem, 

imóvel situado neste município necessário à Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP”. 

 

 

 

JOSÉ CARLOS SILVA PINTO, Prefeito Municipal de 

Pariquera-Açú, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, e nos 

termos da Lei Orgânica do Município, combinada com os artigos 2º, 6º e 40 do 

Decreto Lei Federal n.º 3.365, de 21 de junho de 1.941, alterado pela Lei n.º 

2.786, de 21 de maio de 1.956.  

 

 

DECRETA 

 

 

Artigo 1º - Fica declarado de utilidade pública, para fins de 

INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM em favor da Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, por via amigável ou 

judicial, o imóvel abaixo caracterizado, situado neste município de Pariquera -Açu, 

totalizando uma área de 77,16 m² (setenta e sete metros quadrados e dezesseis 
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decímetros quadrados) e respectivas benfeitorias necessárias para fins de 

implantação de Rede Coletora de Esgotos na Vila Santa Inês , imóvel esse com a 

medida e confrontação constante da planta ERBE 7312/18 e respectivos memoriais 

descritivos, que assim se identificam: 

 

DESCRIÇÕES PERIMÉTRICAS 

 

     

Cadastro: 0911/036                      Desenho Final:  ERBE 7312/18   

Nome: Eliana de Souza Santos Farias               Área: 77,16 m²       

 

Área: (1 – 2 – 3 – 4 – 1) = 77,16m² 

 

Faixa de terras em um lote de terreno urbano designado Lote A, localizado na Rua Angelo 

Antoniolli, Vale do Sossego, na cidade de Pariquera-Açu, Comarca de Jacupiranga/SP, 

pertencente à matrícula 34.635 do CRI de Jacupiranga-SP, representado no desenho 

Sabesp ERBE-7312/18, com a seguinte descrição: inicia no ponto aqui designado “1” 

situado no limite da faixa de domínio do DER, na divisa com o Lote 4 da Quadra B; daí 

segue pela referida divisa por 3,27m até o ponto aqui designado “2”; segue confrontando 

com área da mesma propriedade com angulo interno de 66°22’14” por 27,77m até o ponto 

aqui designado “3”; segue em curva pelo alinhamento da Rua Angelo Antoniolli por 5,40m 

até o ponto aqui designado “4”; segue pelo alinhamento da faixa de domínio do DER por 

22,20m até o ponto inicial 1, fechando o perímetro com angulo interno de 113°37’46” e 

encerrando uma área de 77,16m². 

 

Artigo 2º - Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no 

processo judicial, para os fins do disposto no artigo 15, do Decreto Lei Federal n.º 

3.365, de 21 de junho de 1.941, alterando pela Lei n.º 2.786, de 21 de Maio de 

1.956. 
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Artigo 3º - As despesas com a execução e indenização 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.  

 

Pariquera-Açu, 11 de Março de 2019. 

 

         

 

JOSÉ CARLOS SILVA PINTO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

João Batista de Andrade  

Diretor do Depto. Administrativo 

 

 

 

 

 

 


