
.-
Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

"RAINHA DAS ÁGUAS"
ESTADO DE SAO PAULO

I

DECRETO NO 1.318 DE 02 DE MAIO DE 1.995.

UDeclara de Utilidade Pública, para fins de

desapropriação, Os imóveis situados no Mu
nic!pio de Águae da Prata, Comerca de são
João da Boa Vista S.F., necessários à Com
panhia de Saneamento Básico do Estado de
são Paulo - SABESP".

EDJALMA DE LIlf.AVALA, Prefeito l4unicipal
tt da Estância Hidromineral de Águas da Prata, Estado de são Paulo, no

uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei e nos
ter.mos do artigo 58 inciso V da Lei Orgânica do Município, combinado
com oa artigos 22 e 62 do Decr~to-Lei Federel nO 3.365. de 21 de ju-
nho de 1.941, alterado pela Lei nO 2.786, de 21 de meio de 1.956 e
Lei I~icipal n2 503 de 15 de abril de 1.974,

12 E Q R E T !:
Artigo 12 - Fica declarado de Utilidade _

ública, para fins de desapropriação pela Companhia de Saneamento Bá-
sico do Estado de são Paulo - SABESP, por via amigável ou judicial, a
área abaixo caracterizados, situadas no Município de Águas da Prata.4t Comarca de são João da Boa Vista. necessárias à Companhia de Saneamen
to Básico do Estado de são Paulo - SABESP. para implantação da Aduto-
ra de Água do Conjunto Habitacional - 2. a saber:
roprietário: Paulo O.B. Bandeira
rea = 546,00m2
DESCRIÇ1:0 PERIMé'TRICA DA SERVIDÃO DE PASSAGEM:
nicia no ponto (A) na mar~m da Rua Sete e remanescente 1; Deste po~
o segue acompanhando a Rua Sete com rumo SW 222)6 t 4011 NE medindo _
.l2m atl o ponto (B); Neste ponto defIete à esquerda e segue divisan
o com remanescente 2 com rumo NE 87223'46" SW medindo 91.00 m atEf o
onto <Ç); Neste ponto defIete à direita e segue divisando ainda com
remanescente 2 com rumo SE 06230'37" NW medindo 45,OOm até o ponto _
(E) na margem da
e squerda e segue

Estrada Municipal da E.T.A.; Neste ponto defIete à
acompanhando a Estrada Municipal no sentido Cida:J
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medindo 7,21m at~ o ponto (F); Neste ponto deflete à esquerda e se-
gue divisando com remanescente 1 com rumo NW05230' 37" SE medindo -

43,OOm at~ o ponto (B); Neste ponto deflete à esquerda e segue divi
sando ainda com remanescente 1 com rumo SW8722)'46" NE medindo -

94,OOm até o ponto (A), onde teve inicio a descrição encerrando uma
área de 546,OOm 1802 (Quinhentos e quarenta e seis metros quadrados)

Artigo 22 - Fica a expropriante autoriza-
da a invocar a caráter de urgência no processo judicial, para 08 fin
do dispoato no Artigo 15 do Decreto Lei Federal nO 3.365, de 21 de
junho de 1.941, alterado pela Lei nO 2.786, da 21 de maio de 1.956.e Artigo )2 As despesas com a execução do

presente Decreto correrão por conta de verba pr~ria da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de são Paulo - SABESP.

Artigo 42 - Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrqrio.

Prefeitura Municipal da Estância Hidrpmi-
neral de Águas da Prata, aos dois dias do mês de maio de mil nove-
centos e noventa e cinco.
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