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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUP Á 

CNPJ 46.223.756/0001-09 

DECRETO N2 3530/2022 

Declara de utilidade pública para fins de 

desapropriação e/ou instituição de servidão 

de passagem, os imóveis situados neste 

município de TEJUPÁ, necessário à 

Companhia de Saneamento Básico do Estado 

de São Paulo - SABESP. 

VALTER BORANELLI, Prefeito Municipal de 

Tejupá, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais e nos termos da 

Lei Orgânica do Município, combinada com os artigos 2Q, 6Q e 40 do Decreto 

Lei Federal nQ 3365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nQ 2786, de 21 

de maio de 1956. 

DECRETA:-

Artigo 12 - Fica declarado de utilidade 

pública, para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem 

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

via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado, necessário a 

implantação do Poço P 2 Pastos, integrante do Sistema de Abastecimento de 

Água desta cidade de Tejupá, imóvel esse que consta pertencer à José 

Anchieta de Jesus e Outros, com as medidas limites e confrontações 

mencionadas na planta SABESP, ERBE 8898/22 e respectivo memorial 

descritivo, contido no cadastro nQ . 0849/005 a saber: 

Cadastro: 0849/005 Desenho Final: ERBE 8898/22 
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Prop.: José Anchieta de Jesus e Outros Área: 313,20m 2 

Área: (S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S2} = 313,20m2 

Parte de um imóvel rural, denominado Sítio São José, GLEBA Nº 02, situado no 

bairro Ribeirão Bonito, município de Tejupá, comarca de Pirajú, representada 

no desenho Sabesp ERBE 8898/22, com a seguintes medidas, divisas e 

confrontações: Partindo-se do ponto aqui designado "Sl", situado na divisa 

com a Gleba 01 de propriedade de Joaquim G. da Silva e Olivia B. Silva, no 

alinhamento entre os marcos 08 e E, titulados, distante 194,37m do marco 

08, segue com rumo de 8SQ23'34"SE por 10,48m até o ponto aqui designado 

"S2", início da presente descrição; daí segue confrontando com área 

remanescente com seguintes rumos e distâncias: rumo de 28º49'33"SE por 

18,34m até o ponto aqui designado "S3"; rumo de 65º09'55"NE por 22,39m 

até o ponto aqui designado "S4"; rumo de 31º03'32"NW por 10,06m até o 

ponto aqui designado "SS"; rumo de 85º19'33"SW por 8,69m até o ponto aqui 

designado "S6", confrontando desde o ponto S2 com área remanescente; daí 

segue pelo alinhamento no prolongamento da Rua Benedita Leme Rosa com 

rumo de 85º19'33"SW por 15,36m até o ponto inicial S2, fechando o 

perímetro e encerrando uma área de 313,20m2
• 

Área Remanescente: 

Remanescente do imóvel, Sítio São José, Gleba Nº02 com área de 9,4551ha, 

com as seguintes medidas, divisas e confrontações: Inicia-se no marco 

denominado 03, localizado nas confrontações da propriedade do Patrimônio 

Ribeirão Bonito, da gleba 03 de propriedade de Agropecuário Oito Pontas Lida 

e a referida propriedade, para daí defletir em direção ao marco denominado 

04 com rumo o magnético de 55º35'NW por uma distância de 236,00 metros, 

daí deflete à direita e segue em direção ao marco denominado 05 com rumo 

magnético de 31 º00'NW por uma distância de 130,00 metros, confrontando 

entre os marcos 03 e 05 com o patrimônio de Ribeirão Bonito; daí deflete à 

esquerda e segue em direção ao marco denominado 06 com rumo magnético 
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79º56'NW por uma distância de 51,00 metros; daí deflete à direita e segue em 

direção ao marco denominado 07 com rumo magnético de 63º01'NW por 

uma distância de 91,00 metros, daí deflete à esquerda e segue em direção ao 

marco denominado 08 com rumo magnético de 81 º06'NW por uma distância 

de 4,00 metros, confrontando entre os marcos 05 e 08 com propriedade de 

Edward Belei, daí deflete à esquerda e segue em direção ao ponto 

denominado 51 com rumo magnético 27°55'SE por uma distância de 194,37 

metros, confrontando com a Gleba 01 de Joaquim G. da Silva e Olivia Silva, daí 

deflete à esquerda e segue em direção ao ponto denominado 52 com rumo 

magnético 85º23'34"NE por uma distância de 10,48 metros, daí deflete à 

direita e segue confrontando com área desapropriada pela Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp em direção ao ponto 

denominado 53 com rumo magnético 28º49'33"SE por uma distância de 18,34 

metros, daí deflete à esquerda e segue em direção ao ponto denominado S4 

com rumo magnético 65º09'55"NE por uma distância de 22,39 metros, daí 

deflete à esquerda e segue em direção ao ponto denominado S5 com rumo 

magnético 31 º03'32"NW por uma distância de 10,06 metros, daí deflete à 

esquerda e segue em direção ao ponto denominado S6 com rumo magnético 

85º19'33"NW por uma distância de 8,69 metros; daí segue em linha reta em 

direção ao ponto denominado S2 com rumo magnético 85º19'33"SW por uma 

distância 15,36 metros, confrontando até aqui com área desapropriada pela 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp daí segue 

em direção ao ponto denominado 51 com rumo magnético de 85º23'34" SW 

por uma distância de 10,48m; daí deflete à esquerda segue em direção ao 

marco denominado E com rumo magnético 27°55'SE por uma distância de 

271,63 metros, daí deflete à direita e segue em direção ao marco 

denominado 12 com rumo magnético 31 º30'SW por uma distância de 150,00 

metros, encontrando ai o Ribeirão Bonito, confrontando entre o ponto Sl a 

marco 12 com a Gleba 01 de Joaquim G. da Silva e Olivia Silva, daí a divisa 

segue pela margem esquerda do Ribeirão Bonito no sentido do escoamento 

de suas águas, por uma distância de 314,00 metros até o marco 13, 

confrontando entre os marcos 12 e 13 com o Ribeirão Bonito, existindo além 
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do Ribeirão a propriedade de José Antonio Brizola Filho, daí deflete à 

esquerda, deixa o Ribeirão Bonito e segue em direção do marco denominado 

03 (inicial) com rumo magnético 19º00' NE por uma distância de 396,00 

metros, confrontando entre os marcos 13 e 03 com a Gleba nº 03 de 

propriedade de Agropecuária Oito Pontas Ltda, fechando-se assim o 

perímetro. 

Artigo 2º - Fica a expropriante autorizada 

a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação e/ou 

instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto no artigo 15, do 

Decreto Lei Federal nº 3365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 
2786, de 21 de maio de 1956. 

Artigo 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. 

Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 

expressamente as constantes do Decreto nº 3395/2021. 

Prefeitura Municipal de Tejupá, 

Em \ 7 drarembro de 2022. 

Valt~ elli 

PREFEITO MUNICIPAL 

Publicado no Departamento de Admin· a data supra .-
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SABESP 
VISTO E ACEITO 

ESTA /ICOTN;NJ NÃO ISENTA A CONTRATADA O,.S 
RESPONSABIUOAOES [ 08RICAÇOES [STJrBO..[cn-,5 NO CONTRATO 

ACCITO: CNC" liWJIIO r. REZOU .....u:sso 

EXroJTAOO POR: 

la Engenharia e Agrimensura Ltda EPP. 
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AA.f.A PROJ.: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE N:;lJA. 

SUB- ARE.A PROJ .: MUNICIPIO DE TEJUP.Ã - SP. 
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ISsabesp 

CI 112.598/2022 

De: Diogo N. - RAO11820 

Para: RA - UNIDADE DE NEGÓCIO ALTO PARANAPANEMA - A/C Ullisses A. 

Data: 04/1 1/2022 às 07:52:12 

Setores envolvidos: 

RA, RAO, RA11620, RAO 11820 

OF065/2022 - RA111 - Cadastro 0849/005 (Poço Pastos em Tejupá) (RA) - Minuta DUP 

Ullisses Cruz de Andrade, 

Será necessário a assinatura do superintendente no oficio para encaminharmos a minuta do Decreto de Util idade Publica 
(DUP) para a prefeitura municipal. Trata-se do Cadastro 0849/005 (Poço Pastos em Tejupá) enviado pelo jurídico. 

Obrigado 

Diogo Hiroshi Nitatori 
Engenheiro 
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