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DECRETO Nº 2.886, 

DE 14 DE ABRIL DE 2021.  

DECLARA IMÓVEL DE UTILIDADE PÚBLICA PARA 

FINS DE DESAPROPRIAÇÃO E/OU INSTITUIÇÃO DE 

SERVIDÃO DE PASSAGEM, IMÓVEL SITUADO NESTE 

MUNICÍPIO DE IGUAPE, NECESSÁRIO À 

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO – SABESP, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

WILSON ALMEIDA LIMA, Prefeito de Iguape (SP), no uso de suas atribuições 

legais, nos termos do Decreto-lei federal 3.365, de 21 de junho de 1941 e da Lei Orgânica 

municipal 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública, para fins de DESAPROPRIAÇÃO 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 Iguape, a área descrita e caracterizada na 

planta cadastral de código, ERBE 8331/20, e memorial descritivo dos Cadastros nº 4328/046 e 047, 

totalizando uma área de 33.282,24m² (trinta e três mil, duzentos e oitenta e dois metros quadrados e 

vinte e quatro centímetros quadrados), necessário à instalação e funcionamento da Estação de 

Tratamento de Esgotos – ETE Três Barras, dentro do perímetro abaixo descrito:  

DESCRIÇÃO  PERIMÉTRICA 

 

 Cadastro: *4328/046                                                        Desenho Final: ERBE 8331/20 

 Prop: Pedro Stazauskas Filho                                          Área: 7.433,84m2 

 Comp: Marcio Alberto de Moraes - Ocupante  
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 CADASTRO COM RETIFICAÇÃO                                

                                                                                           

Área: (1 – 2 – 3 - 1) = 7.433,84m² 

 

Parte de uma pequena gleba de terras, com a área de 7.433,84 metros quadrados, constituída 

por partes dos lotes números 17 e 18 da Fazenda denominada “ Três Barras”; situada no 

perímetro urbano deste município e comarca de Iguape-SP, identificada pela transcrição 20.301 

do C.R.I de Iguape-SP, representa no desenho Sabesp ERBE 8331/20, tendo a referida gleba as 

medidas e confrotações seguintes: mede 212,38 metros na parte voltada para a frente do imóvel; 

70,02 metros nos fundos; e 224,86 metros do lado esquerdo de quem da frente olha o terreno, 

confrotando pela parte voltada para frente com área remanescente; nos fundos com o remanescente 

dos referidos lotes números 17 e 18 que ainda ficam pertecendo ao outorgante vendedores, servindo 

de divisa uma variante, estrada particular que parte da rodovia estadual em direção ao morro Três 

Barras e que secciona os mencionados lotes números 17 e 18; e do lado esquerdo, com o lote nº 19, 

pertencente a Marcio Alberto de Moraes. 

 

Cadastro: *4328/047                                           Desenho Final: ERBE 8331/20 

Prop: Marcio Alberto de Moraes e Outros           Área: 25.848,40m²  

  

 CADASTRO COM RETIFICAÇÃO 

 

Área: (1- 3 – 4 – 5 – 6 – 1) = 25.848,40m² 

 

Parte de uma gleba de terras, situado no perímetro urbano deste município e comarca de iguape, 

encravado no imóvel denominado Três Barras, tendo as seguintes medidas e confrontações: Inicia 

no ponto aqui designado “1”, localizado no alinhamento de uma rua sem denominação, na divisa 

com a propriedade de Pedro Stazauskas Filho ( Tr. 20.301 – C.R.I de Iguape-SP), distante 473,32m 

da faixa de domínio da Rodovia Prefeito Casemiro Teixeira (SP-222), altira do Km 53+529,01m, 

daí, pela referida divisa com azimute de 25º16’48” por 224,86m até o ponto aqui designado “3”, 
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segue confrotando com área remanescente com azimute de 43º25’08” por 15,62m até o ponto aqui 

designado “4”, segue com azimute de 134º29’06” por 146,00m até o ponto aqui designado “6”, 

confrotando desde o ponto 3 até aqui com área remanescente; segue pelo alinhamento de uma Rua 

Sem Denominação com azimute de 314º29’06” por 75,98m até o ponto inicial 1, fechando o 

perímetro e encerrando uma área de 25.848,40m².  

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 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei 

2.786, de 21 de Maio de 1956. 

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. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em 

sentido contrário.  

 

GABINETE DO SENHOR PREFEITO DE IGUAPE – 14 DE ABRIL DE 2021 

 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

 PREFEITO  


