
D E C R E T O N.º  051/06 - DE 26 DE JULHO DE 2006.

 Declara de utilidade pública, e reconhece como servidão Pública, área que especifica.

 ELIANA DOS SANTOS SILVA, Prefeita do Município de Ribeirão Grande, Estado de São Paulo, usando de
suas atribuições legais, e com fulcro nos  artigos 2º, 6º do Decreto-lei Federal nº 3.365, de 21 de
junho de 1941, e alterações posteriores,

 CONSIDERANDO, que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, necessita de uma área de escoamento das
águas pluviais através da construção de galerias, e que existe um terreno que poderá ser utilizado para tal fim, sem
qualquer ônus ao proprietário;

 CONSIDERANDO, o interesse público e a necessidade de instalação de uma servidão pública na referida área;

 D E C R E T A:

 Art. 1º - Fica declarado como servidão pública, uma parcela do imóvel localizado à Rua Joaquim Amantino
Ferreira s/n.º , lote 69, quadra 33, setor 01, Centro de Ribeirão Grande, para o qual reconhece-se como de utilidade
pública, com a seguinte descrição:

 “Tem início no marco 01, canto de divisa com a propriedade de Fernando Kido com a Rua Joaquim Amantino
Ferreira, deste segue por um muro com distância de 1,50  m (um metro e cinqüenta centímetros) até o marco 02, do
marco 02 deflete a direita, seguindo por um muro, confrontando com a propriedade do Sr. César com distancia de
58,95 m (cinqüenta e oito metros e noventa e cinco centímetros), até o marco 03; do marco 03 deflete a direita,
seguindo a margem do rio ribeirão, com distancia de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros), até o marco 04, do
marco 04 segue confrontando com o terreno do Sr. Fernando Kido até o marco 01, distancia de 59,12 m (cinqüenta e
nove metros e doze centímetros), inicio desta descrição, assim fechando a poligonal, perfazendo um total de 88,24
m² (oitenta e oito metros e vinte e quatro centímetros quadrados). A presente descrição ocorreu em sentido anti-
horário.”

 Parágrafo Único - A Servidão deverá ser registrada nos cadastros da Prefeitura referentes ao imóvel.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

 Gabinete da Prefeita, 26 de julho de 2006.

     
      ELIANA DOS SANTOS SILVA



              Prefeita Municipal

   Ciente, publique-se.

                     WILSON GRILLO
                       Chefe de Gabinete
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