
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE
                                                Estado de São Paulo

              Rua João Batista Brisola, 15 –1º Andar - Centro - CEP: 18.315-000 

DECRETO N.º 001 - DE 07 DE JANEIRO DE 2010.
Determina procedimentos para prestação de serviços
de remoção de terras e abertura de cavas.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, tendo em vista o constante do expediente n. 47/2010; 

Considerando que a remoção de terras e construção de cavas sem um estudo prévio
pode acarretar sérios problemas estruturais nos imóveis adjacentes; 

Considerando os altos índices pluviométricos dos últimos meses, fato que potencializa
os riscos de deslizamento de terra; 

DECRETA:

Art. 1º – Para confecção de Cavas e movimentação de terras realizada no Município de
Ribeirão  Grande  será exigido  um estudo  prévio  do solo,  realizado  por  profissional  técnico
habilitado e sujeito à aprovação pela Prefeitura. 

Parágrafo único – Quando a intervenção pleiteada  implicar qualquer tipo de risco ao
imóvel, o DGI encaminhará o expediente instruído para parecer  do COMDEC - Coordenadoria
Municipal de Defesa Civil . 

Art.  2º  -   Após  o  parecer  prévio,  com  a  aprovação  do  COMDEC,  se  cabível,  o
requerente    deverá recolher as taxas necessárias (quando existentes) para realização do
serviço. 

Parágrafo único - A Não execução do serviço, por desídia do requerente, no prazo de
06 meses, importará em um novo estudo. 

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita, 07 de janeiro de 2010.

ELIANA DOS SANTOS SILVA
       PREFEITA MUNICIPAL 

Ciente, publique-se.
       WILSON GRILLO

      GOVERNO E INFRAESTRUTURA
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