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DECRETO Nº 5.826 
Declara de utilidade pública para fins de servidão 
administrativa, faixa de terreno no município, visando 
à passagem de manilhas e dutos e contém outras 
providências. 

 
 
O Prefeito do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais constantes do 
inciso IX, do art. 90 c.c. o art.197, ambos da Lei Orgânica de São Lourenço, c.c. o que dispõe o 
art. 23 e seu inciso VI, da Constituição Federal e ainda, com fundamento nos artigos 5º, letra 
“d”, 6º e 40 do Decreto – Lei Federal n° 3.365, de 21 de junho de 1.941, em provimento de 
competência do Município e no uso de suas atribuições legais; considerando a imprescindível 
necessidade de passagem de manilhas e dutos em área de propriedade particular, com o intuito 
atender premente necessidade pública; considerando que a referida obra tem como objetivo 
principal a melhoria de qualidade de vida da população, tendo em vista que o local e 
adjacências são alvo de constantes  inundações durante o período chuvoso, devido a falta de 
um completo sistema de escoamento para as águas pluviais; considerando que a obra em 
epígrafe irá colaborar para a real valorização dos imóveis localizados no trecho de cobertura da 
rede de captação, colaborando ainda, para a despoluição do meio ambiente; 

 
DECRETA: 
 
Art.1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de faixa de servidão 
administrativa, por via administrativa ou judicial, a faixa de terreno necessária à implantação 
de manilhas e dutos destinados a captação e canalização de águas pluviais e esgoto sanitário, 
medindo 17,25 m² (dezessete metros e vinte e cinco decímetros quadrados), em imóvel situado 
à Rua Bartolomeu de Gusmão, Bairro Estação, neste Município, propriedade de “Sylvia 
Hyppólito Monteiro e Outros”, constituído pela área descrita conforme o seguinte polígono: 
Partindo do V-01 (um), junto a Rua Bartolomeu de Gusmão, em divisas com os imóveis de 
propriedades de Jorge Justino Corrêa, Sylvia Hyppólito Coelho Monteiro e Outros, e 
Patrimônio de Patrícia S/A Administração e Participações, cujas coordenadas geográficas 
(UTM), Latitude: Y=7.555.752,68 m e Longitude: X=494.876,27m (DATUM WGS 84), onde 
iniciam-se as descrições: Do V-01 (um), seguem com azimute de 351º 42' 51” (só), e à extensão de 
1,50 m, onde se encontra o V-02 (dois), que faz divisas com Patrimônio de Patrícia S/A 
Administração e Participações. Do V-02 (dois), deste deflete à direita e seguem com o azimute 
de 81º 42' 51” (NE), por una extensão de 11,50m, que faz divisas com José Fabiano Ribeiro, onde 
encontra-se o V-03 (três). Do V-03 (três), deste deflete à direita com o azimute de 171º 42' 51” 
(NE), por uma extensão de 1,50 m, que faz divisas com Alberto Ferreira de S. Andrade Filho, 
onde encontra-se o V-04 (quatro). Do V-04 (quatro), deste deflete a direita e segue com o azimute 
de 261º 42' 51” (SE), por uma extensão de 10,00 m que faz divisas com Sylvia Hyppólito Coelho 
Monteiro e Outros, onde encontra-se o V-05 (cinco). Do V-05 (cinco), segue com azimute de 
261º 42' 51” (SE), por uma extensão de 1,50 m que faz divisas com Jorge Justino Corrêa, onde 
encontra-se o V-01 (um), onde iniciou e finda suas demarcações. 
 
Art. 2º Fica declarada Servidão Administrativa a faixa de terreno medindo 17,25 m² (dezessete 
metros e vinte e cinco decímetros quadrados), destinada a captação e canalização de águas 
pluviais e esgoto sanitário e que é instituída em imóvel situado à Rua Bartolomeu de Gusmão, 
Bairro Estação, neste Município, integrante de imóvel identificado pela inscrição cadastral nº. 
06.04.347.001, propriedade de “Sylvia Hyppólito Coelho Monteiro e Outros”, registrado no 
Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob a Matrícula nº. 25312 do Cartório de 
Registro de Imóveis de São Lourenço. 

 
Continua folha 02



            PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

             SÃO LOURENÇO – MG 
               GABINETE DO PREFEITO 

________________________________________________________ 

 

 

DECRETO Nº 5.826 
Folha 02 

 
 

Art. 3º Fica autorizado ao Município, pessoa jurídica de direito público interno, a promover a 
instituição da faixa de servidão, por via administrativa ou judicial, da área descrita no artigo 1° 
deste Decreto. 
 
Art. 4º Fica declarada a natureza urgente da instituição da faixa de servidão autorizada no 
artigo 1º deste Decreto, para fim do disposto no artigo 15, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei Federal 
n°. 3.365, de 21 de junho de 1941. 
 
Art. 5º As despesas decorrentes desse Decreto correrão às expensas do Serviço Autônomo de 
Água Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, sendo acobertadas pela seguinte dotação 
orçamentária: 17.512.028.2.0126.3.3.90.93  
 
Art. 6º Constituem parte integrante deste Decreto os seguintes documentos: Croqui da Área 
com respectivo Laudo de Avaliação pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana.  
 
Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 22 de janeiro de 2016. 
 
 
 
 

José Sacido Barcia Neto 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 

Luís Cláudio de Carvalho 
Secretário Municipal de Governo 

 
 
 
 

Adauto Lúcio Cardoso 
Diretor Presidente do SAAE 
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