
D E C R E T O    N.º  051 - DE 03 DE JUNHO DE 2005.

 Declara de interesse social, para fins de expropriação, área que especifica.

 ELIANA DOS SANTOS SILVA, Prefeita do Município de Ribeirão Grande, Estado de São Paulo,
usando de suas atribuições legais, e de conformidade com o art. 5º, XVIII, da LOM, c/c o art. 5.º , XXIV,
da CF e o art. 2.º, VII, da Lei n.º 4.132 de junho de 1.956 e o art. 2º, do Decreto Lei n. 3.365, 

 D E C R E T A:

 Art. 1º - Fica declarado de interesse social, a fim de ser adquirida pela PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE RIBEIRÃO GRANDE, mediante desapropriação amigável ou judicial,  área localizada no Bairro Ribeirão
dos Cruzes, neste Município,  pertencente a Valdir Antonio de Carvalho , cuja descrição consta do
processo administrativo n.º 135/05, seguintes:

 a) Imóvel Localizado no setor 002 – quadra 001 – lote: 1493. O lote que ora se descreve, para
quem de frente olha para o imóvel, encontra-se no lado par da Rua Projetada 04, a 23,21 metros da
esquina com a viela 1. Descrição: Lote com 2,43 metros de frente para a Rua Projetada 04. Confronta-se
à direita numa distância de 45,98 metros com o lote 1491;  à esquerda numa distância de 47,30 metros
com o lote 1521; aos fundos numa distância de 15,94 metros com o Córrego Ribeirão Grande, encerrando
a área de 392,84 m² (Trezentos e noventa e dois metros e oitenta e quatro centímetros quadrados).

 Art. 2º - Os imóvel descrito na alínea “a”, do artigo anterior destina-se a recuperação da Mata
Ciliar.

 Art. 3º - Havendo concordância sobre o valor encontrado em avaliação que as expropriações
ocorram amigavelmente, mediante escritura pública.

 Art. 4º - Inexistindo acordo quanto ao valor encontrado em avaliação e a forma de pagamento,
que se proceda as expropriações judiciais, alegando-se urgência, para fins de que trata o art. 15, do
Decreto-Lei nº 3.365/41.

 Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

 Gabinete da Prefeita, 03 de junho de 2005.

     
      ELIANA DOS SANTOS SILVA
              Prefeita Municipal 
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