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DECRETO Nº 1.022 DE 06 DE JANEIRO DE 2016. 

 

 

 
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA 

PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO O 

IMÓVEL SITUADO NESTE 

MUNICÍPIO DE MIRACATU 

NECESSÁRIO À COMPANHIA DE 

SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO - SABESP. 

 

 

 

 

JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA, Prefeito Municipal de Miracatu, 

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 

 

 

 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de DESAPROPRIAÇÃO 

pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, por via 

amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado, situado neste município de Miracatu, 

medindo 486,41 m² (quatrocentos e oitenta e seis vírgula quarenta e um metros 

quadrados) e respectivas benfeitorias, necessário à instalação e funcionamento de um 

Reservatório de Água Tratada, imóvel esse com as medidas e confrontações constantes 

da planta ERBE 6135/15 e respectivo memorial descritivo, que assim se identifica.  

 

 

 

D E S C R I Ç Ã O   P E R I M É T R I C A  

  

Cadastro: 6334/005                                    Desenho Final: ERBE 6135/15 

Prop: Dilma Soares da Silva                     Área:  486,41 m² 

 

Área: (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1) = 486,41m² 
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Parte de um lote de terras sob nº 04 (quatro) da Quadra "I" (hum), do loteamento 

denominado "SANTA RITA DO RIBEIRA", localizado no bairro Santa Rita, no Distrito 

de Pedro Barros, neste Município e Comarca de Miracatu, Estado de São Paulo, 

pertencente à matrícula 5.639 do CRI de Miracatu-SP, representado no desenho Sabesp 

ERBE 6135/15, com as seguintes medidas e confrontações: Partindo da divisa com o lote 

01 daí inscreve-se uma curva cujo raio é de 12,00m (doze metros), tangente 32,00m 

(trinta e dois metros) até o P.T. (ponto de tangência) situado na Rua 10, segue pela rua 

com uma distância de 35,11m (trinta e cinco metros e onze centímetros) até o ponto aqui 

designado "1", início da presente descrição; mede 18,89m (dezoito metros e oitenta e 

nove centímetros) em frente para a citada rua até outro P.C., ponto aqui designado "2"; 

segue em curva cujo raio é de 8,00m (oito metros), tangente de 38,00m (trinta e oito 

metros) e desenvolvimento de 21,18m (vinte um metros e dezoito centímetros) até o P.T., 

ponto aqui designado "3"; ainda com frente para Rua 10 mede 20,68m (vinte metros e 

sessenta e oito centímetros) até o ponto aqui designado "4"; segue à direita confrontando 

com área remanescente por 14,71m (quatorze metros e setenta e um centímetros) até o 

ponto aqui designado "5"; segue à direita confrontando com área remanescente por 5,91m 

(cinco metros e noventa e um centímetros) até o ponto aqui designado "6"; segue à 

esquerda confrontando com área remanescente por 8,13m (oito metros e treze centímetros) 

até o ponto inicial 1, encerrando a área de 486,41m², tendo o formato de um polígono 

irregular. 

 

Art. 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.  

 

Art. 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. 

 

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

        

       Miracatu, 06 de janeiro de 2016. 

 

 

JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

 

 

Meire Rolim Camargo de Oliveira 

Superv. De Serv. Legislativos 

Este Decreto encontra-se publicado na íntegra no Mural do Paço Municipal. 
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