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"RAINHA DAS ÁGUAS"

ESTADO 01; sAo PAULO

DECRETO Nº1108 DE 09 DE OUTUBRO DE 19910-

"Declara de Utilidade Pública para fins de de-
sapropriação e/ou instituiÇão de servidão de
passagem, imóvel situado nesta Município,
necessário à Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo - SABESPo"

JAIR VALENTE FERNANDES, Prefeito Municipal da
Estância Hidromineral de 19uas da Prata, no uso de suas atribui-
ções legaise nos termos do Artigo 80 - inciso I, alínea e, da Lei
Orgânica do Município, combinado com os Artigos 2º, 6Q e 40 do De-
creto Lei Federal 3.365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei
nQ2.786 de 21 de·maio de 1956 e Lei Municipal nº503 de 15 de abril
de 1974,

D E C B E T A:

Artigo lº - Ficam declarados de Utilidade Pú-
blica, para fins de desapropriação e instituição de servidão de
passagem, pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de são Pau-
lo - SABESP, por via amigável ou judiCial, os imóveis abaixo carac-
terizados constituidos de duas glebas com a área total de 643,32
(àeiscentos e quarenta e três metros e trinta e dois decímetros
quadradOS) e respectivas benfeitorias, necessários à Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, para a implanta-
ção de Fossa Filtro e Emissário, parte integrante do Sistema de Es-
gotos Sanitários da Estância de Águas da Prata, situados neste mu-
nicípio, comarca de são João da Boa Vista, definidos na planta e
memoriais descritivos, constando pertencer a Valney Cavine Sanches,
a saber:
I - PROPRIEDADE NQ2 401/40 - DESAPROPRIAÇÃO
Tem início em um ponto aqui designado "marco Atl, situado junto a
divisa do imóvel, onde confronta com a estrada estadual que da Vila
Aparecida liga a Cascata; daí, segue pela referida divisa em dire-
ção ao bairro da Cascata na distância de 17,10 metros confrontando
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com a citada estrada estadual até outro ponto, aqui designado "mar-
co 20"; deste, deflete à direita e segue por linha ideal de divisa,
na distância de 9,25 metros, até o "marco 19"; deste, deflete à di-
reita ,e segue por uma linha ideal de divisa, na distância de 12,75
metros, até o "marco 10"; deste, deflete à direita e segue pela ci-
tada linha, na distância de 2,20 metros até o "marco 4"; deste defl
te à esquerda e segue pela citada linha na distância de 2,20 metros
até o "marco 3"; deste, deflete à direita e segue pela 'citada linha
ideal de divisa na distância de 6,10 metros, confrontando em toda
essa ex~ensão desde o ':m~r~o20", com á~a,.,remanescente da pro~rie-I
dade ate o "marco 1\", l.n1.C1.Odesta descr1.çao, que encerra uma area
de 146,64 metros quadrados.
I - PROPRIEDADE N22 401/40 - SERVIDÃO DE PASSAGEM
Tem início em um ~onto situado junto a divisa do imóvel onde con-
fronta com a SABESP, aqui designado "marco 19", segue pela linha -
limite da faixa serviente na distância de 2,00 metros, confrontando
com área remanescente até o "marco 18"; deste, deflete A direita e
segue pela linha limite da faixa serviente com ru~o 49º48'SE na
distância de 72,10 metros até o "marco 17"; deste, deflete à direi-
ta e segue pela citada linha com rumo 34247'SE, na distância'de
28,65 metros, até o "marco 16"; deste, def1ete à direita e segue
pela citada linha com rumo 15º01'SE, na distância de 26,40 metros
até o "marco 15"; deste, àeflete à direita e segue junto a uma água
dentro da propriedade, com rumo 76227'SW, na distância de 4,20 me-
tros até o "marco 14"; deste, deflete à direita e segue pela linha
limite da faixa serviente, com rumo 15201'NW, na distância de 25,20
metros até o "marco 13"; deste, deflete à esquerda e segue pela ci-
tada linha com rumo 34º47'NW, na distância de 27,60 metros até o
"marco 12"; deste, deflete à esquerda e segue com rumo 49248'NW, na
distância de 72,10 metros, confrontando em toda essa extensão, des-
de o "marco 19", com área remanescente da propriedade, até o "marco
lI"; deste, deflete ~ direita e segue ~ivisando com área da SABESP
(necessária à implantação da Fossa Filtro), na distância de 2,10 me-
tros, até o "marco 19", início desta descrição, que encerra uma
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área de 496,68 metros quadradoso

Artigo 2º - Fica a expropriante autorizada
a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropri~
ção, para os fins do disposto no artigo 15, do Decreto Lei Federal
nº3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n22.786, de 21
de maio de 1956.

Artigo )2 - As despesas oom execução do pr~
sente decreto, correrão por conta de verba própria da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de são Paulo - SABESPo

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromine-
ral de Águas da Prata, aos nove dias do mês de utubro de mil nove-
centos e noventa e umo

Secretária


