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Decreto nº 2.729/2017, de 03 de março de 2017. 

 
 

 

Dispõe sobre: Declara utilidade pública, para fins de servidão 

administrativa de imóvel necessário à Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo - SABESP, para implantação de 

rede coletora de esgoto, parte integrante do sistema de esgotos 

sanitários do Município de Álvares Machado. 

 

 

JOSÉ CARLOS CABRERA PARRA, Prefeito do Município de Álvares Machado, no 

uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 2º, 6º e 40º do Decreto-lei Federal nº 3365, 

de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1.956,   

 

 

 

D E C R E T A: 

 

 

 

Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de servidão administrativa de área pela 

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

judicial, o imóvel abaixo caracterizado, situado no Município de Álvares Machado, Comarca de 

Presidente Prudente, com a área total de 92,25 m2, necessária à aquela Companhia, para a 

implantação de rede coletora de esgoto parte integrante do Sistema de Esgotos Sanitários do 

Município de Álvares Machado, retratada no desenho final RBR 026/16 e respectiva descrição 

perimétrica, constando pertencer a DIRCE BERNUNCIO CARBONERA, a saber: 

 

Área 01: (D-I-J-E-D) = 68,47 m² 

Faixa de terra, formada por 4,00 metros de largura, situada em uma área rural, denominada 

ESTÂNCIA DAS FLORES, localizada no Bairro Reservado, no Distrito e Município de Álvares 

Machado, pertencente à matrícula 40.405 do 1º CRI da Comarca de Presidente Prudente- SP, 

representada no desenho SABESP RBR 026/16, que assim se descreve e confronta: inicia-se no 

Ponto “D”, cravado a uma distância de 7,71 metros do marco “M04”, (tit.) e segue com RUMO de 

22º04’33” NW, confrontando com a área de mesma propriedade, por 12,32 metros até o Ponto 

aqui designado “I”; deste deflete à direita e segue com RUMO de 02º50’00” NE, confrontando 

com área de mesma propriedade por 9,50 metros até o Ponto aqui designado “J”; deste deflete a 

direita e segue RUMO de 22º04’30” SE, confrontando com a área de mesma propriedade por 

21,92 metros até o Ponto aqui designado “E”; deste deflete à direita e segue pelo alinhamento 

titulado com RUMO de 81º52’00” SW, confrontando com a área de ANTONIO JOSÉ DE 

CARVALHO por 4,12 metros até o Ponto aqui designado “D”, inicio desta descrição encerrando o 

perímetro com área de 68,47 m².                             

Área 02: (01-02-J-I-01) = 23,78 m² 
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Faixa de terra, formada por 4,00 metros de largura, localizada dentro da área de Servidão de 

Passagem (R.3/40.405), do imóvel rural ESTÂNCIA DAS FLORES, localizada no Bairro 

Reservado, no Distrito e Município de Álvares Machado, pertencente à matrícula 40.405 do 1º 

CRI da Comarca de Presidente Prudente- SP, representada no desenho SABESP RBR 026/16, que 

assim se descreve e confronta: inicia-se no Ponto “01”, cravado a uma distância de 16,03 metros 

do marco “M04”, (tit.) e segue pelo alinhamento titulado (M04-M12) com RUMO de 02º50’00” 

NE, confrontando com área de JULIA VIRGINIA RANALI por 9,50 metros até o Ponto aqui 

designado “02”; deste deflete à direita e segue com RUMO de 22º04’33” SE, confrontando com 

área de mesma propriedade por 5,94 metros até o Ponto aqui designado “J”; deste deflete à direita 

e segue RUMO de 02º50’00” SW, confrontando com área de mesma propriedade por 9,50 metros 

até o Ponto aqui designado “I”; deste deflete à direita e segue com RUMO de 22º04’33” NW, 

confrontando com área de mesma propriedade por 5,94 metros até o Ponto aqui designado “01”, 

inicio desta descrição encerrando o perímetro com área de 23,78 m². 

 

A descrição perimétrica acima encerra uma área de 92,25 m². 

 

Artigo 2º - Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial, 

para fins do disposto no artigo 15º 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. 

 

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 entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

PM de Álvares Machado/SP, 03 de março de 2017. 

 

 

JOSÉ CARLOS CABRERA PARRA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

LUIZ TAKASHI KATSUTANI 

Diretor Administrativo 

 

 

 

Registrado e Publicado na Secretaria da PM, na data supra. 

 

 

TÂNIA NEGRI GARCIA 

Oficial de Gabinete 

 


