
D E C R E T O    N.º  040 - DE 05 DE JULHO DE 2007.

 Declara de utilidade pública, para fins de expropriação, áreas que especificam.

 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. 2º e 5º, letra “n”, do Decreto Lei n.º 3365, de 21 de junho de 1941 e suas posteriores modificações,

 D E C R E T A:

 Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública, a fim de ser adquirida pela PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE, mediante
desapropriação amigável ou judicial, imóvel localizado no Bairro Boa Vista, neste Município, cujas descrições constam do processo administrativo n.º
926/07 (memorial descritivo), abaixo descrito:

- Dimensões: De frente para a rua Projetada, mede 11,45 m (onze metros e quarenta e cinco centímetros); na lateral direita de
quem da rua olha, mede 30,00 (trinta metros), do lado esquerdo mede 30.00 m (trinta metros) e nos fundos  mede 6,70 m (seis
metros e setenta centímetros), perfazendo uma área total de 272,25 m² (duzentos e setenta e dois metros quadrados e vinte e
cinco centímetros quadrados).

- Construção existente: Em alvenaria de tijolo comum coberta em telhas cerâmicas, piso de cimento queimado tipo vermelhão,
esquadrias de ferro e madeira, forro de madeira, contando de 04 cômodos e banheiro externo com área construída de 63, 30 m²
(sessenta e três metros quadrados e trinta centímetros quadrados).

 Art. 2º - O imóvel descrito no artigo anterior destina-se a utilização das dependências da Pré Escola do Bairro Boa Vista.

 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, 05 de julho de 2007.

     
      ELIANA DOS SANTOS SILVA
              Prefeita Municipal 

Ciente, publique –se.

           Wilson Grillo 
     Chefe de Gabinete 
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